
  UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

CURSO DE ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
 
 

FABÍOLA MARTINS DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SEXUALIDADE E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA 
TERCEIRA IDADE: PERCEPÇÃO DE UM GRUPO DE IDOSOS EM UM 

MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2020 

 



FABÍOLA MARTINS DOS SANTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A SEXUALIDADE E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA 

TERCEIRA IDADE: PERCEPÇÃO DE UM GRUPO DE IDOSOS EM UM 
MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como exigência para a obtenção do título de 
Bacharel em Enfermagem, do Curso de 
Enfermagem, da Universidade Alto Vale do Rio 
do Peixe – UNIARP, sob orientação da 
professora Wanderléia Tragancin. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
CAÇADOR 

2020 



TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo 

aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe – UNIARP, a coordenação do Curso de Enfermagem, a Banca 

Examinadora e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca dele. 

 

 

Caçador, _____/____/2020 

 

Acadêmica: Fabíola Martins dos Santos  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FABÍOLA MARTINS DOS SANTOS 
 
 
 

 A SEXUALIDADE E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA 
TERCEIRA IDADE: NA PERCEPÇÃO DE UM GRUPO DE IDOSOS EM UM 

MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE 

 
 
 
A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova com nota _____ este 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no Curso Enfermagem da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, como requisito final para obtenção 

do título de: 

 

 

Bacharel em Enfermagem 

 
 

__________________________________________ 
Prof. Rosemari de Oliveira 

Coordenadora do Curso de Enfermagem 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

 
Wanderléia Tragancin- UNIARP 

(Presidente da Banca/ Orientadora) 
 
 
 
 

Dayane Borille - UNIARP 
(Membro da banca) 

 
 
 

Rosemari de Oliveira - UNIARP 
(Membro da banca) 

 

Caçador, SC,  06   de Julho de 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho, aos meus pais, José 

Valdenir dos Santos e Marli Martins. Meus 

maiores incentivadores na vida, nada seria 

possível sem eles. Meus dois amores! 



AGRADECIMENTOS  

 

Ser enfermeira é um sonho que aos poucos está se tornando realidade, durante 

essa trajetória acadêmica houve muitas pessoas que me auxiliaram, ensinaram e 

incentivaram, minha gratidão pela existência de cada uma delas. 

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que esteve sempre comigo me dando 

forças para continuar, não me desamparando nos momentos mais difíceis. 

Agradeço minha orientadora Wanderléia, por todo o tempo que se dispôs a me 

auxiliar, incentivar e corrigir, nessa etapa tão importante para mim. 

Aos demais professores do curso, que compartilharam seus conhecimentos e 

experiências profissionais. 

Agradeço ao meus pais José e Marli, os maiores mestres da minha vida, sempre me 

ajudaram financeiramente e emocionalmente para a concretização do meu sonho. 

Minha irmã Gabriela, por exercer tão bem o seu papel na minha vida, a qual eu me 

orgulho muito e sou expressamente grata por tê-la comigo. 

Agradeço ao meu namorado Felipe, pois sempre acompanhou meu esforço 

acadêmico com todo seu carinho, compreensão e incentivo. E aos meus amigos e 

familiares, que sempre estiveram torcendo por mim.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. 

Mas, o mar seria menor se lhe faltasse uma gota (Madre Teresa de Calcuta). 



RESUMO 

Trata-se de um estudo  sobre a sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis 
na terceira idade: percepção de um grupo de idosos em um município do meio oeste 
catarinense, com objetivo de identificar o conhecimento sobre a sexualidade e 
medidas de prevenção para infecções sexualmente transmissíveis, uma pesquisa de 
campo quantiqualitativa e exploratória do tipo descritiva. Os idosos que frequentam 
espaços culturais de dança do município foram convidados a convidados a participar 
da pesquisa de forma individual e voluntária. O questionário com perguntas autorais 
foi realizado aplicação e repasse das repostas no questionário pela pesquisadora 
responsável, facilitando o entendimento das perguntas durante a coleta dos dados, 
realizando a abordagem de assuntos com relevância ao tema, posteriormente, 
receberam orientações sobre IST’s e esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos 
pertinentes. Foram questionados idosos de ambos os sexos, sendo considerados os 
que se fizerem presentes no espaço cultural de dança, com idade igual a 60 anos ou 
superior, referente a sua sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis, 
compondo a amostra total da pesquisa, finalizou-se a coleta de dados em Fevereiro 
de 2020, após a aprovação do comitê de ética da UNIARP, com o parecer número 
24147919.3.0000.5593. Os dados foram analisados por meio estatístico e 
apresentado através de gráficos e descrição das respostas abertas, os idosos foram 
identificados por letras para garantir o anonimato dos participantes. Os resultados 
apresentam que as opiniões dos participantes sobre sexualidade são distintas 
relacionados ao sexo ou sentimentos, e alguns não conseguiram estabelecer nenhum 
conceito. Sobre vida sexual dos idosos, observa-se que (60%) possuem vida sexual 
ativa. A maioria dos idosos da pesquisa entendem positivamente o uso de medidas 
de prevenção, sobre o uso de preservativo (67%) dos idosos da pesquisa não utilizam. 
Pode-se concluir a importância do papel do enfermeiro com programas direcionados 
ao tema com atividades que foquem na prevenção e qualidade de vida na terceira 
idade. 

Palavras-chave: Sexualidade. Infecções Sexualmente transmissíveis. Terceira idade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

This is a study on sexuality and sexually transmitted infections in old age: perception 
of a group of elderly people in a municipality in the Midwest of Santa Catarina, with the 
objective of identifying knowledge about sexuality and prevention measures for 
sexually transmitted infections, a quantitative and qualitative descriptive exploratory 
field research. The elderly who attend cultural dance spaces in the municipality were 
invited to participate in the research individually and voluntarily. The questionnaire with 
authorial questions was applied and the answers in the questionnaire were passed on 
by the responsible researcher, facilitating the understanding of the questions during 
data collection, performing the approach of subjects with relevance to the theme, later, 
they received guidance on STIs and clarification of doubts about relevant matters. 
Elderly men and women of both sexes were questioned, being considered those who 
are present in the cultural dance space, aged 60 years or over, referring to their 
sexuality and sexually transmitted infections, composing the total sample of the 
research, data collection in February 2020, after approval by the UNIARP ethics 
committee, under opinion number 24147919.3.0000.5593. The data were analyzed 
through statistical means and presented through graphics and description of the open 
responses; the elderly was identified by letters to ensure the anonymity of the 
participants. The results show that the participants' opinions about sexuality are 
different related to sex or feelings, and some failed to establish any concept. Regarding 
the sexual life of the elderly, it is observed that (60%) have an active sexual life. Most 
of the elderly in the survey positively understand the use of preventive measures, about 
the use of condoms (67%) of the elderly in the survey do not use it. It is possible to 
conclude the importance of the role of the nurse with programs directed to the theme 
with activities that focus on prevention and quality of life in the elderly. 
 
Keywords: Sexuality. Sexually transmitted infections. Third Age. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento da população idosa no Brasil e no mundo está sendo apresentada 

nas Estatísticas demográficas, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indicam que o Brasil será sexto país com população idosa, 

correspondendo a 15% da população brasileira. Com estimativa de 30 milhões de 

idosos, representando o aumento três vezes maior que faixa etária adulta (BRASIL, 

2010 apud SANTOS et al., 2019a). 

Previsto que a população idosa atual envelheça no futuro de forma saudável. 

Entretanto, que a idade avançada não impossibilite as pessoas de realizar o que lhe 

faz bem, o que consideram melhor ou desejam (OPAS, 2016).  

A sexualidade do idoso é um tema polêmico sobre o qual as pessoas evitam 
falar ou quando falam, usam termos pejorativos e preconceituosos, a falta de 
informação sobre o tema gera dúvida e até mesmo a negação da sua 
existência (OLIVEIRA, 2015, p. 105).  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013a), a incidência de Aids 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) entre a população idosa está em cerca de 

2,1%, ocorrendo principalmente a infecção pelo vírus do HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) através de relações sexuais, sendo assim, há indícios que 

esses idosos possam estar infectados com mais alguma infecção sexualmente 

transmissível (IST), como sífilis, gonorreia etc. 

Observa-se que cada dia mais se eleva o número de casos de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST’s). Segundo as estimativas da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), mais de 1 milhão de pessoas adquirem uma em cada dia. No ano, 

em torno de 500 milhões de pessoas adquirem uma das IST curáveis, sendo elas 

clamídia, gonorreia, sífilis e a tricomoníase (ALVES et al., 2019).  

É importante destacar que os dados representam um problema de saúde 

pública, a pesquisa sobre o assunto visa entender a percepção dos idosos frente a 

sua sexualidade, já que eles passam por várias modificações no envelhecimento. E 

se os idosos incluídos no estudo possuem conhecimento necessários sobre as 

infecções sexualmente transmissíveis? Quais as medidas preventivas são utilizadas 

por esse público-alvo?  
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Torna se hipótese que os idosos incluídos no estudo possuem boa percepção 

frente a sua sexualidade, utilizam medidas de prevenção e possuem conhecimento 

sobre as infecções sexualmente transmissíveis.  

A realização deste trabalho justifica-se pela importância do conhecimento da 

população idosa no processo de envelhecimento, é constantemente desafiado por 

inúmeras mudanças fisiológicas, biológicas e emocionais. Entre elas, a sexualidade 

que é enfrentada com preconceito e crenças equivocadas pela população no geral, 

resultando em falta de informações, lesões físicas e prejudicial a qualidade de vida. 

A utilização de métodos de prevenção é primordial em todas as faixas etárias, 

sem exceções, evitando o aumento de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), 

que acometem milhares de pessoas no mundo. Os profissionais de saúde possuem o 

papel fundamental diante desse agravo, considerando consequentemente o aumento 

da expectativa de vida e melhora na qualidade de vida. Portanto, torna-se relevante a 

questão da sexualidade na terceira idade, pois alguns estudos mostram que idosos 

com idade superior a 60 anos de idade possuem atividade sexual, sendo assim um 

aspecto importante que surge a preocupação sobre a situação do uso de medidas de 

prevenção que estão sendo utilizadas e o conhecimento sobre as IST’s. 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar o conhecimento sobre a 

sexualidade e medidas de prevenção para infecções sexualmente transmissíveis, em 

idosos que frequentam grupos de terceira idade em um município do meio oeste 

Catarinense. E com objetivos específicos de verificar a percepção da população idosa 

que frequenta grupos de terceira idade quanto à sua sexualidade, e quais as medidas 

preventivas utilizadas, identificar o entendimento sobre infecções sexualmente 

transmissíveis entre os idosos e realizar orientações sobre IST’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1 SEXUALIDADE E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA 

TERCEIRA IDADE 

1.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

Segundo Miranda et al. (2016) o Brasil entrou em um período de modificações 

por volta de 1970, no qual teve seu perfil demográfico remodelado: de famílias rurais 

e tradicionais que possuíam muitos filhos e com alto risco de óbitos na infância, ao 

percorrer do tempo, a população passou para o meio urbano, com o mínimo de filhos 

e uma boa estrutura nas famílias brasileiras. E ainda sobre o autor, a população jovem 

que predominava, atualmente é uma quantidade significativa de pessoas acima de 60 

anos de idade. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2013b), afirmava que cerca de 20 milhões de 

pessoas possuíam igual ou superior a sessenta anos de idade, e estimava que em 

2025, os números alcançariam em torno 32 milhões de idosos; e em 2050, 

possivelmente a quantidade de idosos se tornaria igual ou superior ao número de 

crianças e jovens entre 0 a 15 anos, um acontecimento com efeito enorme em todo 

território, essa expectativa gera um novo desafio a saúde.  

‘’[...] A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos 

últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 

30,2 milhões em 2017 ‘’ (IBGE, 2018, n.p). Nesse sentido, ressaltamos que o número 

de pessoas idosas previsto para 2025 pelo Ministério da Saúde em 2013, foi 

praticamente alcançado em 2017.  

Segundo Miranda et al. (2016) o ato de envelhecer não é sinônimo de doença, 

podendo haver doenças associadas nesse período, mas o envelhecimento está 

relacionado a um bom estado de saúde. Os novos avanços tecnológicos na área da 

saúde pactuaram na acessibilidade de serviços públicos e privados de forma 

adequada e melhora na qualidade de vida das pessoas idosas, o investimento em 

realização de ações preventivas no decorrer da vida da população, é indispensável, 

gerando resolutividade dos problemas de hoje, de maneira crescente aos de amanhã. 

Para Queirozi et al. (2015), o corpo humano passa por modificações, e a 

limitação física é resultante aos longos anos, sendo biologicamente esperado, é 

considerado que nessa fase deve se realizar promoção e melhor adaptação dos 
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indivíduos na sua realidade, estimulando suas habilidades, não focando apenas nas 

dificuldades vivenciadas por eles.  

O convívio com as modificações corporais, tais como o surgimento de rugas, 

cabelos grisalhos, perda da elasticidade da pele e dentes, modificações esqueléticas 

que comprometem os músculos e a postura, problemas circulatórios, impulsos 

nervosos entre outros aspectos físicos e biológicos do envelhecimento vivenciados 

pela velhice (QUEIROZI et al., 2015). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define envelhecimento 
como “um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, 
universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio 
a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos 
capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua 
possibilidade de morte” (BRASIL, 2006a, p. 8). 

É necessário entender que o envelhecimento da população se torna um 

fenômeno na saúde pública, primeiramente em países desenvolvidos, mas, 

atualmente tem ocorrido com mais intensidade em país em desenvolvimento (BRASIL, 

2013b).  

É importante destacar que o processo de envelhecimento possui uma 

característica específica, que é a feminização da velhice, ou seja, mundialmente as 

mulheres tendem a viver mais que os homens, justifica-se pela existência de diversos 

fatores biológicos, como alterações hormonais, diversos riscos relacionado à suas 

atividades, hábitos de vida, atitudes em relação a doenças, dentre outros (BRAGA; 

GALLEGUILLOS, 2014). 

De acordo com Barsano, Barbosa e Gonçalves (2014) algumas pesquisas 

apontam que os avanços da medicina e das tecnologias, tornaram-se fatores 

indispensáveis na melhoria em tratamento de doenças que conduziam a óbitos de 

forma rápida, atualmente são estabilizadas e oferecendo prolongamento da vida, por 

vários anos. O envelhecimento populacional no mundo ocorre de forma rápida para 

os pesquisadores, da mesma forma que traz contentamento, pela razão de que as 

pessoas podem planejar um futuro a longo prazo e executá-los. 
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1.2 ESTATUTO DO IDOSO 

O Estatuto do idoso no Brasil, originou-se por meio do Projeto de Lei no 3.561 

de 1997, de autoria do senador Paulo Paim, mediante a uma organização e 

movimentação dos aposentados e pensionistas idosos filiados à Confederação 

Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (COBAP), por um protesto social, 

resultando na aprovação da legislação (BARSANO; BARBOSA; GONÇALVES, 2014).  

É determinado com a vinda da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 

destinado a garantir os direitos assegurados às pessoas idosas, sendo considerado 

uma grande conquista pela população idosa brasileira (BRASIL, 2013b). 

‘’[...] É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos’’ (BRASIL, 

2013b, p. 7). 

É uma ação moderna na proteção direitos que dispõe a pessoa idosa, resultado 

de uma movimentação da sociedade, e inclui os seguintes princípios: direito à vida; à 

liberdade; ao respeito; à dignidade; à alimentação; à saúde; à convivência familiar e 

comunitária (BRASIL, [2018?] a). 

O período do envelhecimento é um direito individualizado, e a sua proteção é 

direito social, torna-se responsabilidade do estado a garantia à pessoa idosa, quanto 

a proteção à vida e à saúde, por meio da execução de políticas públicas que consintam 

no envelhecimento de forma saudável com condições de dignidade (BRASIL, 2013b). 

Nas cláusulas do art. 15, da lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS), é garantido a atenção integral à saúde do idoso, 

com a universalidade e igualdade, um conjunto planejado e ligado as ações e serviços 

para prevenir, promover, proteger, e recuperar a saúde,  englobando a atenção 

exclusiva as doenças que os idosos são afetados (BARSANO; BARBOSA; 

GONÇALVES, 2014). 

1.3 SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE 

Segundo Barsano, Barbosa e Gonçalves (2014), a sexualidade é um processo 

que se inicia na infância, e ocorre até a terceira idade naturalmente, as pessoas 

apresentam modificações emocionais, anatômicas e fisiológicas que são acarretadas 

pelo processo de envelhecimento, alterando o comportamento sexual nessa idade. 
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Contudo, mesmo no século XXI, a sexualidade é vista por muitas pessoas relacionada 

a reprodução, ignorando como forma de prazer. 

É importante entender que período do envelhecimento é caracterizado por 

alterações no organismo, destacando as estruturas que atuam nas respostas sexuais, 

tendo como base, o sexo masculino que é caracterizado muitas vezes por diminuição 

nas ereções, que não ocorrem de forma rápida e com a facilidade de uma pessoa na 

juventude, na mesma proporção que no sexo feminino surge redução do hormônio 

sexual, estrogênio, na menopausa. E ainda sobre o pensamento, é constatado que os 

casais após 60 anos de idade, possuem vida sexual ativa, com diminuição das 

relações sexuais nessa fase (CASTRO et al., 2013 apud SILVA et al., 2017).  

‘’[...] Comparados a adultos jovens, idosos têm necessidade de maior tempo 

para atingir a excitação sexual e completar a relação sexual, assim como também é 

maior o período de latência para que ocorra nova excitação ’’ (BRASIL, 2013a, p. 69). 

Existem algumas modificações do organismo que interferem na vida sexual, 

ainda com o avanço dos anos, acontecem alterações cuja forma os indivíduos 

vivenciam e expressam sua sexualidade, apesar da quantidade e intensidade e prática 

sexual possam variar no decorrer da vida, a falta de prazer durante relações sexuais 

não é algo a ser considerado como normal no envelhecimento (BRASIL, 2013a).  

Especificamente no homem, ocorre diminuição parcial da tumescência 
peniana, mas ainda suficiente para uma relação sexual satisfatória; assim 
como diminui a quantidade de sêmen ejaculado e a força com que ele é 
expelido. Na mulher, após a menopausa, tanto pode ocorrer diminuição da 
libido, às vezes ligada à sensação de perda da juventude ativa e da 
capacidade reprodutiva, quanto exacerbação dela, por não mais haver o 
desconforto relacionado aos períodos menstruais, nem o medo de uma 
gestação indesejada. É importante lembrar que qualquer que seja o papel da 
menopausa, ele será sempre secundário em relação a todos os outros 
elementos que influenciam a vida sexual. É importante lembrar também que 
a menopausa não é uma doença (crença fortemente disseminada) e pode ser 
vivida com saúde e prazer. Deve-se notar ainda que, na maioria dos idosos, 
mas não em sua totalidade, a frequência das relações sexuais geralmente 
diminui, e outras formas de contato físico passam a expressar com maior 
frequência o carinho e o afeto, assumindo maior importância na expressão 
da sua sexualidade (BRASIL, 2013a, p. 69). 

E, justamente por estar presente em todas fases da vida, a sexualidade é uma 

questão de abordagem dificultosa pela sociedade, até mesmo quando é direcionado 

a jovens, e preocupante para os idosos, que são rotulados pela sociedade como um 

ser isento de sexualidade, atribuindo-lhes o papel de avós. Acredita-se que com 

conhecimento sobre essas informações repassadas com tabus e crenças, pode-se 
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diminuir e/ou modificar esse pensamento (BARSANO; BARBOSA; GONÇALVES, 

2014). 

Contudo, ressalta Braga e Galleguillos (2014), quanto à sexualidade na terceira 

idade, sendo importante o reconhecimento dos indivíduos com direitos sexuais, esse 

período é modificado por manifestações na sexualidade, que não a redução 

reprodutiva, mas, a experiencia do prazer sexual preservado, incluindo as atividades 

sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 

1.4 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que ocorrem mais de um 

milhão de casos de IST diariamente em todo o planeta. Anualmente, cerca de 357 

milhões de IST, entre HPV, clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase (FEBRASGO, 

2018).  

As infecções sexualmente transmissíveis (IST) anteriormente eram conhecidas 

como doenças sexualmente transmissíveis (DST), houve a modificação da 

terminologia para ressaltar que uma pessoa pode possuir ou transmitir uma infecção, 

sem apresentar sinais e/ou sintomas, que são provocadas por vírus, bactérias, 

parasitas e outros microrganismos, sendo transmitidas por contato sexual, ocorrendo 

por via vaginal, oral e anal com a ausência do uso de preservativo (feminino e/ou 

masculino), causado também por uma pessoa que já possua alguma IST no 

organismo, e ocorre a transmissão de mãe para o filho no período de gestação, parto 

e amamentação (BRASIL, [2019?] a).  

É fundamental que a organização dos serviços de saúde promova um melhor 
acesso àqueles que buscam o serviço e que cada profissional incorpore em 
sua rotina a preocupação de identificar os pacientes em situação de maior 
vulnerabilidade, garantindo-lhes atendimento humanizado e resolutivo 
(BRASIL, 2006b, p. 10). 

A manifestação das IST no organismo das pessoas, apresentam feridas, 

corrimentos e verrugas no ânus e órgãos genitais, surgindo também em outras partes 

do corpo, como olhos, língua e palma da mão (DIVE, [2019?] a).  

É importante ressaltar que as IST são contagiosas, transmitidas de um 

indivíduo para outro, através do contato sexual. E os sintomas podem estar ausentes 

no organismo. A transmissão ocorre da mesma forma, e por esse motivo, o 

acompanhamento com um profissional de saúde é fundamental, pois a maioria das 
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IST tem tratamento e os medicamentos e camisinhas são fornecidos nem unidades 

básicas de saúde gratuitamente (SBI, [2019?] a). 

A principal fonte de dados sobre IST é o Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan). No entanto, a subnotificação é frequente. Dados 
complementares, obtidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), Sistema de Informação de Exames Laboratoriais (Siscel) e Sistema de 
Controle Logístico de Medicamentos (Siclom), respondem por cerca de 30% 
dos casos de HIV/aids conhecidos hoje, no país. No Brasil, foram registrados 
982.129 casos de HIV/aids desde 1980, com taxa de detecção média de 1,8 
caso/10 mil habitantes em 2017. De 1999 a 2017, foram 218.257 os casos de 
hepatite B e 331.855 os de hepatite C, com taxa de detecção média, em 2017, 
de 0,6 e de 1,2 caso/10 mil hab. respectivamente. Em 2017, foram notificados 
119.800 novos casos de sífilis adquirida, com taxa de detecção de 5,8 
casos/10 mil hab. naquele ano (BARBOSA et al., 2019, p. 2). 

1.4.1 Aids/HIV 

A síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS), é uma doença causada pelo 

vírus HIV, que atua no ataque contra o sistema imunológico que é responsável pela 

defesa do organismo, atingindo os linfócitos T CD4+, com a capacidade de modificar 

o DNA dessa célula e criar cópias semelhantes, posteriormente, se multiplicar, faz o 

rompimento dos linfócitos a procura de outras células para prosseguir a infecção 

(BRASIL, [2019] b). 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1, o HIV-1, cursa com 
um amplo espectro de apresentações clínicas, desde a fase aguda até a fase 
avançada da doença. Em indivíduos não tratados, estima-se que o tempo 
médio entre o contágio e o aparecimento da doença esteja em torno de dez 
anos (BRASIL, 2013c, p. 11). 

Além disso, o ataque que as células de defesa do organismo sofrem pelo HIV, 

resultam em vulnerabilidade e a presença de outras doenças, desde um resfriado até 

infecções com maior gravidade como tuberculose e câncer. Alguns anos atrás o 

diagnóstico de aids era um sinônimo de morte, porém, atualmente existem 

recomendações e medicamentos indicados que tornam melhor qualidade de vida, é 

fundamental uso correto dos medicamentos, e recomendado que os indivíduos com 

vida sexual ativa, realizem o teste rápido para HIV, por meio de diagnosticar 

precocemente portadores de HIV/AIDS (SÃO PAULO, 2019). 
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1.4.2 Cancro mole 

O Cancro mole também chamado de cancro venéreo, popularmente conhecido 

como ‘’cavalo’’, é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi, ocorre em frequência 

no Brasil por ser uma região tropical, o tratamento dessa IST é realizado por meio de 

diagnostico conciliado com o uso de antibioticoterapia adequada (GIV, [2017?] a). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia durante o período de 

tratamento baseado em antibióticos, sabonetes e loções, é necessário a realização 

de uma higiene local intensa, com indicação de abstinência sexual até o término e 

sugerido que os parceiros sexuais realizem, pois existem possibilidades de os 

sintomas estarem em um estágio que não manifestam os sintomas, pois a 

transmissão é pela prática sexual, sendo o uso de preservativos necessário para 

evitar contágio (SBI, [2019?] b). 

Os sintomas aparecem em forma de feridas sensíveis a dor, com presença de 

pus, no órgão masculino surgem na região da glande (cabeça do pênis), e no órgão 

feminino aparecem na região externa, chamado como vulva, e, o tratamento deve 

ser realizado imediato, evitando o surgimento de novas feridas em outros locais do 

corpo (DST/AIDS, 2019). A seguir a Figura 1, demostra a IST cancro mole. 

  

Figura 1 – Cancro Mole 

 

Fonte: GIV (2017?c). 
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1.4.3 Candidíase Vulvovaginal 

É uma infecção da vagina e vulva feminina, é causada por um fungo que habita 

na mucosa digestiva e vaginal, e posteriormente cresce quando se torna favorável, 

caracterizado por sintomas como coceira intensa na região intima, ardência ao urinar, 

presença de corrimento branco, semelhante ao leite ‘’coalhado’’, podendo causar 

infecção urinária com dores intensas (DST/AIDS, 2019). 

‘’[...] A candidíase vulvovaginal é causada, na maioria das vezes, pela Candida 

albicans, mas pode ser causada por outras espécies do gênero Candida, entre eles 

as espécies glabrata e paratropicalis’’ (PAULO, 2011, p.36). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia (2019c), é necessário 

entender que a transmissão da Candidíase não é principalmente por relação sexual 

em virtude de que os microrganismos, podem estar presentes na flora microbiana em 

até 50% das mulheres com ausência dos sintomas, são existentes alguns fatores 

desencadeantes como: gestação, diabetes, antibioticoterapia, obesidade, 

contracepção oral em dosagens elevadas, corticoides ou imunossupressores, higiene 

inadequada, roupas que diminuem a circulação da ventilação e aumentam a umidade 

e calor no local, contato com substâncias alérgenas  que causam irritações, e 

mudanças no sistema imunológico (SBI, [2019?] c). A seguir a Figura 2, mostra 

sintomas da candidíase em homens e mulheres. 

 

Figura 2 – Candidíase 

 

Fonte: Planeta Biologia (2017?a). 
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1.4.4 Condiloma acuminado 

São verrugas genitais também conhecidas por verrugas anogenitais, 

caracterizado por lesões benignas proliferativas, sendo transmitidas por relação 

sexual com um índice entre 49 a 60% entre as pessoas, causado pelo papilomavírus 

humano (HPV) tipo 6 e 11 (PAULO, 2011). 

É conhecido popularmente como crista de galo, figueira ou cavalo de crista, 

sendo ocasionada do HPV, existentes mais de 100 tipos. Por meio, do exame 

preventivo do colo de útero, o citopatológico, mostra a detecção de alterações 

precoces, como o condiloma acuminado (GIV, [2017?] d). 

Habitualmente, as lesões são assintomáticas, mas podem ser dolorosas, 
friáveis e pruriginosas, dependendo do tamanho e localização. São mais 
frequentes nas áreas genitais mais traumatizadas durante a relação sexual, 
podendo ser solitária ou múltiplas (frequentemente entre 5 a 15 lesões de 1 
a 5mm de diâmetro), isoladas ou coalescentes formando placas de coloração 
variada (de branco-acinzentadas até acastanhadas ou negras). Podem 
ocorrer também na uretra (especialmente da fossa navicular), períneo, região 
perianal, canal anal (independentemente da prática de sexo anal), introito 
vaginal, vagina e ectocervice (SÃO PAULO, 2011, p. 49). 

A Figura 3, apresenta condiloma acuminado em partes do corpo de um 

indivíduo.  

 

Figura 3 – Condiloma acuminado 

 

Fonte: Planeta Biologia (2017?b). 
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1.4.5 Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 

A inflamação pélvica também conhecida como DIP, não é referente apenas a 

dor que é causada, mas também a uma infecção que acomete o trato genital feminino, 

mas sim, que pode abranger o endométrio, as trompas uterinas e os ovários, e ainda 

que esteja relacionada às IST’s, é resultante de um desencadeamento polimicrobiano, 

indicando a presença de vários microrganismos, sendo indispensável o uso de 

preservativos no combate contra eles (FEBRASGO, 2017). 

A doença inflamatória pélvica (DIP) é causada pela infecção poli microbiana 
do trato genital superior, originária de foco uretral, vaginal ou cervical. A 
virulência dos germes e a resposta imune definem a progressão: endometrite, 
salpingite, pelviperitonite, ooforite, peri-hepatite (síndrome de Fitz-Hugh-
Curtis), abscesso tubo-ovariano ou de fundo de saco de Douglas. Os 
patógenos são sexualmente transmissíveis (clamídia, gonococo, 
micoplasmas, casualmente tricomonas e vírus) ou endógenos (HALBE; 
CUNHA, 2010, p. 106). 

1.4.6 Donovanose 

É também chamada como granuloma inguinal uma doença benévola, é 

ocasionada pela bactéria Calymatobacterium granulomatis, que foi decorrência de 

uma endemia no Brasil em algumas décadas, mas, encontra em redução. Entre as 

IST, com incidência de 5%, apresenta inicialmente nódulo ou pápula, no local da 

transmissão levando a formação de uma lesão, com crescimento lento, com o 

surgimento de sangue com facilidade, apesar disso, é indolor (BEZERRA; JARDIM; 

SILVA, 2011). A seguir, a Figura 4 mostra a donovanose em partes intimas em um 

indivíduo. 

Figura 4 – Donovanose 

 

Fonte: Bezerra, Jardim e Silva (2011). 
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1.4.7 Gonorreia  

É causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae (gonococo), trata-

se de uma doença infectocontagiosa, sendo transmitida por lesões na boca, pele e 

olhos; através da placenta um órgão de ligação materno-fetal; transfusões sanguíneas 

e incidentes em laboratório, e principalmente por relação sexual com um parceiro 

contaminado, e, destacada como a segunda IST com maior prevalência global, 

perdendo apenas para a Clamídia, é relacionada com a alta morbidade e impactos 

socioeconômicos, sendo assim um problema e saúde pública mundialmente 

(NAKAYAMA et al., 2011 apud MEIRA; GAGLIANI, 2015). 

É importante ressaltar que a gonorreia apresenta manifestações distintas do 

homem e na mulher, sendo de maior intensidade nos homens, já nas mulheres entre 

70-80% dos casos não apresentam sintomas, no sexo masculino apresenta sintomas 

como uretrite, sensação de coceira desde a fossa navicular se estendendo a uretra, 

ardência ao urinar, corrimento inicialmente com muco, posteriormente torna se mais 

abundante e purulento, alguns casos ocorre infecção aguda sistêmica, aumento no 

número do ato de urinar com diminuição do volume urinário, sangue na urina, 

sensação de peso no períneo, e, no sexo feminino os sintomas geralmente não se 

manifestam no organismo, quando se manifesta é através de cervicite, deve ser 

tratada de imediato, pois resulta em diversas complicações tais como: esterilidade, 

DIP, gravidez ectópica e dor pélvica crônica (SBI, [2019?] d). A Figura 5, apresenta 

corrimento uretral em paciente com diagnóstico de gonorreia. 

 

Figura 5 – Corrimento uretral em paciente com gonorreia 

 

Fonte: Penna; Hajjar; Braz (2000). 
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1.4.8 Hepatites Virais 

As hepatites são caracterizada como uma inflamação do fígado, é causada por 

vírus, uso de medicamentos, drogas lícitas e ilícitas, doenças autoimunes, 

metabólicas e genéticas, sendo que atuam de maneira silenciosa com ausência dos 

sintomas, porém, apresentam cansaço, febre, mal estar, tontura, enjoo, vômitos, dor 

abdominal, peles e olhos amarelados (icterícia), urina escura e fezes clara, sendo 

considerada uma gravidade nacional e mundial na saúde pública (GIV, [2017?] b). 

As hepatites são classificadas em A, B, C, D, e E. Sendo que a hepatite A é 

contagiosa, é causada pelo Vírus A (VHA) e considerada como hepatite infecciosa, 

transmissão fecal-outras, contato com outras pessoas, pela água e alimentos 

contaminados; a hepatite B, é infecciosa chamada por soro homóloga, ocasionada 

pelo Vírus B (VBCV), é considerado uma IST, por estar presente no sangue, esperma 

e leite materno; a hepatite C, provocada pelo Vírus (HCV), também conhecida 

popularmente como “hepatite não A não B’’, também presente no sangue; a hepatite 

D é conhecida como Delta, gerada pelo vírus D (VHD), dependendo da presença do 

vírus tipo B para contaminar o indivíduo, ocorre por relações sexuais desprotegidas, 

da mãe contaminada para o filho durante, gravidez, parto; a hepatite E é infecciosa 

viral, ocasionada pelo vírus VHE, com baixa incidencia no Brasil, comum na África e 

Ásia (FIOCRUZ, 2019). 

Em termos mundiais, a hepatite viral A é a mais frequente, mas nos países 
desenvolvidos, são as hepatites virais crônicas (particularmente as hepatites 
B e C) as que se revestem de maior impacto em termos de morbilidade e 
mortalidade, por serem as principais causas de doença hepática crónica. Na 
Região Europeia da OMS, estima-se que mais de 13 milhões de pessoas 
vivam com infeção crónica por vírus da hepatite B (VHB) e mais de 15 milhões 
com infeção crónica por vírus da hepatite C (VHC) (PORTUGUAL, 2017, p.5). 

O diagnóstico é realizado através de exames laboratoriais que comprovam a 

função hepática e a pesquisa de marcadores sorológicos específicos que são os 

antígenos e anticorpos, alguns testes podem ser complementares para detectar 

diretamente o genoma viral, por determinação de genótipo infectante ou monitorização 

da resposta da terapia antiviral, os métodos de prevenção envolvem: o saneamento 

básico, uso de preservativos, higiene pessoal adequada, uso de seringas e agulhas 

descartáveis,  e o não compartilhamento desses materiais perfurocortantes, e as 

vacinas para hepatites A e B são fornecida nos postos de saúde na rede pública, as 

pessoas contaminadas com o vírus da hepatite B estão entre 5-10% de risco de 
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regressarem a uma doença crônica; na hepatite C, ocorre o risco de 85%, o tratamento 

das hepatites B e C é realizado com agentes antivirais, sendo com (30-70%) de 

sucesso (FIOCRUZ, 2019). 

 

1.4.9 Papiloma Vírus Humano (HPV) 

O HPV é infecção sexualmente transmissível, a qual se tornou-se a maior 

mundialmente, ocorrendo susceptivelmente na juventude e na fase adulta, e no Brasil, 

o câncer de colo do útero tornou-se o 3º com maior prevalência entre as mulheres, 

perdendo para o câncer de pele, câncer de mama (SILVA; ROSS, 2017). 

O câncer de colo uterino representa uma séria ameaça à saúde da mulher, 
principalmente nos países em desenvolvimento, onde as ações de prevenção 
e controle não têm alcançado o êxito esperado. A redução dos elevados 
índices de morbimortalidade associados a essa neoplasia exige o 
conhecimento dos fatores envolvidos na sua patogênese, dentre eles, a 
infecção pelo papilomavírus humano (HPV) (PINHEIRO et al., 2016, p. 69). 

No ano de 2006, a primeira ação preventiva contra o HPV, foi a vacina contra 

sorotipos 6, 11, 16 e 18. Em 2008, foi concordado segunda vacina, com prevenção 

para os sorotipos 16 e 18, sendo disponibilizadas para a população nos serviços 

privados de saúde até o ano de 2013, no ano seguinte, em 2014 foram legalizadas 

pela  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e o Ministério da saúde, 

estabeleceu a vacina do HPV, gratuito no SUS, para a faixa etária entre 9 a 13 anos 

(SILVA; ROSS, 2017). 

 

1.4.10 Herpes Genital 

O herpes genital é uma IST, com alta prevalência, é provocado pelo vírus do 

herpes simples (HSV), ocasionando lesões na pele e em mucosas do órgão femininos 

e masculinos, importante ressaltar que dificilmente uma pessoa infectada, eliminará o 

vírus do seu organismo posteriormente, pois passa-se por um período de remissão, 

ou seja, o vírus fica adormecido, com ausência de  sintomas e sinais, e com recidivas 

que seriam as alterações pela doença (DIVE, [2019?] b). 
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O herpes genital é uma doença infectocontagiosa sujeita a recidivas, tendo 
como agente etiológico duas cepas diferentes do vírus herpes simples (HSV), 
o tipo 1 (HSV-1) e o tipo 2 (HSV-2). A grande maioria dos casos de herpes 
genital é causada pelo HSV-2, embora a prevalência do HSV-1 esteja em 
ascensão, principalmente na população jovem e devido à prática de sexo oral. 
A manifestação clínica pode ser primária ou recorrente, esta última 
acontecendo por reativação viral. O diagnóstico é feito pelas características 
clínicas associadas às confirmações laboratoriais da infecção. Diversos 
estudos clínicos e epidemiológicos demonstram a sinergia entre herpes 
genital e aids. Na gravidez, a grande preocupação acerca da infecção pelo 
HSV refere-se à morbidade e à mortalidade associadas à infecção neonatal. 
Atualmente não existe nenhum tratamento eficaz na cura do herpes genital, 
mas alguns medicamentos antivirais são capazes de diminuir o tempo da 
doença e prevenir as erupções. A maioria dos esforços para combater a 
infecção herpética genital concentrasse no desenvolvimento de vacinas 
(PENELLO et al., 2010, p. 64). 

A seguir a Figura 6, demonstra a presença de herpes genital. 

 

Figura 6 – Herpes Genital 

 

Fonte: OPAS (2018). 

 

1.4.11 Herpes Labial 

O herpes labial é classificado como o vírus tipo 1, sendo uma infecção aguda 

que afeta a região ao redor da boca na parte externa e no interior, apresentam 

vermelhidão da pele, ardência, bolhas e a transmissão ocorre com o rompimento das 
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bolhas e vesículas locais, o vírus passa a ser reprimido quando receber estímulos 

como estresse, imunidade baixa, entre outros (MENDES et al., 2019).  

A Figura 7, a seguir mostra o aparecimento de herpes labial. 

 

Figura 7: Herpes Labial 

 

Fonte: CIM-RS (2017). 

 

1.4.12 Clamídia 

A clamídia é IST nas regiões genitais, mas, pode afetar a garganta e os olhos, 

atingindo homens e mulheres com a vida sexual ativa, sendo transmitida através de 

relações sexuais (oral, anal ou vaginal) ou por forma congênita, sendo de mãe para o 

filho na gestação, transfusão sanguínea, geralmente a clamídia se mantem com 

ausência de sintomas cerca de 70-80% dos casos, mas quando apresentam nas 

mulheres, se torna em forma de corrimento com aspecto amarelado ou claro, 

presença de sangue nas relações sexuais, ardência ao urinar, e nos homens ocorre 

ardência ao urinar, corrimento uretral e o tratamento deve ser realizado, assim como 

outras IST, precisa-se evitar complicações, como: infertilidade, dor crônica na região 

pélvica e dor durante as relações sexuais (BRASIL, [2019?] c). 
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A Chlamydia trachomatis é um importante agente causador de endocervicite 
em mulheres sexualmente ativas. Esta pode ser assintomática ou apresentar 
sintomas inespecíficos. A ausência de diagnóstico e tratamento representa 
um grave problema de saúde pública, já que pode evoluir para sérias 
complicações como endometrite, doença inflamatória pélvica, esterilidade e 
infecções neonatais, pulmonares e oftálmicas (BENZAKEN et al., 2010, p. 
129). 

 

1.4.13 Infecção pelo HTLV 

 

É ocasionada pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV), que atacam as células 

de defesa do organismo, os linfócitos T, desde a década de 1980 que o HTLV foi 

reconhecido como o primeiro retrovírus humano isolado, possui os subtipos: HTLV-I e 

HTLV-II, e a transmissão é de mãe para recém-nascido, particularmente pelo 

aleitamento materno, através de relações sexuais sem camisinha, compartilhamento 

de perfurocortantes. Os sintomas geralmente estão ausentes, e entre os infectados 

por HTLV, apenas 10% apresentam doenças relacionadas ao vírus, podendo citar: 

neurológicas, oftalmológicas, dermatológicas, urológicas, e para o tratamento é 

encaminhado conforme a doença associada ao HTLV (BRASIL, [2019?] d). 

A seguir a Figura 8, demonstra a presença de lesões causadas pelo vírus 

HTLV. 

 

Figura 8 – Lesões dermatológicas em pacientes com o vírus HTLV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Nobre et al. (2005). 
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1.4.14 Linfogranuloma venéreo (LGV) 

É uma infecção crônica que acomete os órgãos genitais e os gânglios da virilha, 

popularmente é chamado como ‘’mula’’, a transmissão ocorre através das relações 

sexuais desprotegidas, e os sinais e sintomas são feridas nas regiões intimas (pênis, 

ânus e vagina) e na boca, devido ao sexo oral, tornam se desapercebidas e acabam 

sumindo sem tratamento, além disso, surge um inchaço dolorido na região da virilha 

que precisa ser tratado caso o contrário, dilacera-se com a presença de pus, dores 

articulares, febre e mal estar também são possíveis sintomas, e se o tratamento for 

inadequado a infecção agrava-se ocasionando acumulação de linfa no pênis, escroto 

e vulva (BRASIL, [2018?] b). 

Linfogranuloma venéreo é uma doença bacteriana infecciosa sexualmente 
transmissível causada pelo o agente etiológico Chlamydia Trachomatis (TC) 
dos sorotipos L1, L2 e L3, acomete mulheres principalmente mais jovens e 
adolescentes com a vida sexual ativa. A contaminação se dá através do 
contato sexual sem proteção, os sinais e sintomas podem surgir entre três a 
trinta dias após a contaminação (LUZ et al., 2019, p. 1070). 

A Chlamydia Trachomatis possui cepas L, que são transmitidas por contato 

sexual,  resultando na patologia LGV que indica o processo de lesões anogenitais e 

assim, desenvolvendo outros sinais e sintomas, e desde 2014, o LGV é reconhecido 

como uma infecção de emergência, especialmente em homens homossexuais, pois a 

fonte principal de transmissão torna-se por sexo anal, e posteriormente apresentando 

proctite, uma inflamação no ânus e reto (DINIS et al., 2015). 

 1.4.15 Sífilis 

Segundo Da Silva et al. (2017), em 1906 a sífilis foi descoberta pelos 

pesquisadores alemães Fritz Richard Schaudinn e Paul Erich Hoffmann, a utilização 

da penicilina como tratamento da sífilis, surgiu na década de 40, possibilitando uma 

redução dos casos. Atualmente como um problema na saúde pública, é uma IST de 

evolução crônica, da qual percurso da evolução varia, conforme o tempo de 

contaminação e estágio da sífilis, para a prevenção ocorre pela adoção de práticas 

sexuais seguras, com uso de preservativos, envolve a questão de que para gestantes 

o pré natal deve ser realizado de forma correta e adequada, e  a identificação do 

parceiro para tratamento. 
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‘’ [...] A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica e causada 

pela Treponema Pallidum, uma espiroqueta de transmissão sexual e vertical, que 

pode produzir, respectivamente, as formas adquirida e congênita da doença’’ (GOMEZ 

et al., 2010 apud SHUBERT et al., 2018, p. 4). 

Vale ressaltar que a sífilis é uma infecção pela bactéria Treponema pallidum 

que provoca alterações na pele e nas mucosas em formato de lesões, se propagando 

pelo meio de contato sexual e de mãe para filho (gestação, parto e amamentação), é 

caracterizada por períodos na sua evolução, sendo, a sifilis primária, secundária e 

terciária e latente, sendo assim, torna se necessário o diagnóstico, através da 

sorologia do paciente, para melhor conduta (BRITO et al., 2016 apud SANTOS; DOS 

SANTOS; FONTES, 2017).   

O diagnóstico sorológico da sífilis é realizado pelo Venereal Disease 
Research Laboratories (VDRL) e o Fluores cent Treponema Antigen 
Absorbent (FTA-abs), Microhemoaglutinação para Treponema pallidum 
(MHATp) ou Elisa. O VDRL, é o teste diagnóstico mais utilizado, torna-se 
reativo a partir da segunda semana depois do aparecimento do cancro (sífilis 
primária) e, em geral, está mais elevado na fase secundária da doença 
(BRASIL, 2006 apud SANTOS; DOS SANTOS; FONTES, 2017, p.1). 

A seguir a Figura 9, apresenta os estágios da sífilis com alterações no 

organismo e presença de sinais e sintomas. 

 

Figura 9 – Estágios da sífilis  

 

Fonte: UFPB (2019). 
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1.4.16 Tricomoníase 

O médico francês Alfred Donné, descreveu o protozoário Trichomonas vaginalis 

em 1936, o agente etiológico da tricomoníase, considerado IST não viral que mais 

acontece no mundo, anualmente em torno de 180 milhões de casos, geralmente no 

gênero feminino com idade de 15 a 45 anos, com a alta incidência e riscos ligados à 

infecção, é desconhecido devido a sua alterabilidade biológica, esse microrganismo 

vive nas mulheres em regiões de muco e secreção vagina; e nos homens coloniza-se 

na uretra, próstata, epidídimo e epitélio do trato genital, sendo que a sua transmissão 

pode estar associada a diversos fatores como HIV, DEP, câncer cervical, infertilidade, 

parto prematuro; se transmite nos humanos por relação sexual, mas, sua propagação 

também pode ocorrer através de fômites do uso pessoal, dentre outros, que 

esclarecem a infecção de recém nascidos e pessoas que não praticam sexo 

(ALMEIDA et al., 2010). 

Os sintomas da tricomoníase na mulher, manifestam-se pela presença de 

corrimento de cor esbranquiçada, resultante da leucorréia, com aspecto bolhoso e 

odor fétido, cervicite, vulvovaginite e prurido intenso podem ser presenciados, e nos 

homens, a ausente dos sintomas na maioria dos casos é considerável, porém quando 

ocorre a manifestação é por uretrites, prurido, secreção purulenta matinal (REY, 2001 

apud LIMA; SAMPAIO; SANTOS, 2018). 

Para diagnosticar a tricomoníase o exame de Papanicolau é eficaz e inclui um 

baixo custo benefício, porém, o exame padrão para a detecção do parasita 

Trichomonas vaginalis é a cultura da secreção vaginal (LIMA; SAMPAIO; DOS 

SANTOS, 2018). 

1.5 MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE IST’s 

O preservativo também conhecido como camisinha, é um método eficaz e 

acessível para prevenção das IST’s, do qual impede uma gravidez sem planejamento, 

encontra-se duas formas de preservativos: o masculino, que contém látex na sua 

composição, para utilizar o pênis deve estar ereto e posicionar antes da penetração, 

e a feminina, é produzido com látex ou borracha nitrílica, é inserido na parte interna 

da vagina, sendo capaz até algumas horas anteriores do ato sexual, os serviços de 

saúde fornecem gratuitamente os preservativos feminino e masculino, é um direito das 

pessoas, sendo assim nenhum empecilho ou bloqueio deve ser imposto para a 
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obtenção, e sim, que exista a disponibilidade sempre que necessário (BRASIL, 

[2019?] e). 

Independente a idade, a proteção de uma relação sexual está associada ao 

uso dos preservativos femininos ou masculinos que atuam como barreiras para as 

IST’s, como gonorreia, sífilis, aids, hepatite C e entre outras, sendo a melhor forma de 

prevenção, como também o uso de lubrificantes pode se fazer necessário, para 

facilitar a penetração e transformar a relação sexual prazerosa (BRASIL, 2017).  

A seguir a Figura 10, apresenta o passo a passo para utilização de preservativo 

feminino e masculino para proteção de IST/HIV/Aids. 

 

Figura 10: Preservativos masculinos e femininos protegem do hiv/aids, hepatites virais e outras IST 

 

Fonte: Brasil (2019?e). 



38 
 

1.5.1 Preservativo Masculino 

O preservativo masculino ou camisinha, também é conhecido como condom, é 

produzido por materiais como látex, poliuretano ou silicone, possui aspecto fino, 

porém resistente, que envolve o pênis durante a relação sexual, retendo o esperma 

liberado pela ejaculação, assim evitando o contato com a vagina, e também 

impossibilita que microrganismos sejam transmitidos de um órgão para o outro, 

reduzindo gravidez e IST/HIV/Aids, deve ser utilizado corretamente em todas as 

relações sexuais para total eficácia, é o único método de prevenção para HIV e outras 

IST’s, possui validade de até 3 meses, dependendo do fabricante, são contraindicado 

o uso dos preservativos vencidos, sendo necessário os profissionais de saúde orientar 

sempre que possível os usuários, a se atentar a esse ponto (BRASIL, 2013a). 

1.5.2 Preservativo Feminino 

É chamada de camisinha feminina é fabricada de poliuretano possui aspecto 

de plástico macio e mais fino em forma de uma ‘’bolsa’, engloba a mesma função 

apenas em formato diferente que o preservativo masculino, ela retém o líquido 

liberado pelo homem durante a relação sexual, impedindo assim o contato com os 

espermatozoides e microrganismos, o preservativo feminino possui 15 centímetros de 

comprimento e 8 de diâmetro, sendo maior em largura do que o masculino, mas, 

contém maior lubrificação na sua composição, em suas extremidades, possuem anéis 

flexíveis, uma borda interna auxilia na direção para conduzir o preservativo até o fundo 

da vagina, e a outra externa envolve a parte da vagina, vulva, e deve ser inserida em 

uma posição confortável, deixando 3 cm do anel externo fora da vagina, aumentando 

a proteção, é indicado que durante a relação sexual observar se o anel externo ainda 

está posicionado correto, após o término do ato sexual, enrolar o anel externo para 

garantia que o esperma permanecerá no interior, e retirar o preservativo 

delicadamente (BRASIL, 2015). 
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1.5.3 Testes rápidos 

Segundo Brasil (2019f) um indivíduo que possui vida sexual ativa, é 

fundamental a realização dos testes rápidos, principalmente se, em determinada 

situação se expôs em uma relação sexual sem o uso de preservativo, atualmente, 

esses testes são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizados de 

forma gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) e Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA). 

É importante ressaltar que os testes rápidos são exames de acesso fácil e 

rápido, o objetivo é a identificação das IST, através de uma gota de sangue, coletado 

na ponta de um dedo, o resultado é exposto a partir de 30 minutos da coleta, no 

máximo. As IST detectadas por meio dos testes rápidos são: HIV, sífilis, e hepatite B 

e C. O HIV não tem cura, mas possui tratamento, quanto mais precoce a identificação 

do vírus no organismo, favorece na melhor qualidade de vida; a sífilis possui cura, 

porém o tratamento deve ser realizado de maneira imediata e correta, evitando 

complicações futuras que podem levar até a morte, e as hepatites virais geralmente 

não apresentam sintomas, por essa razão, é necessário a realização de teste rápido, 

o diagnóstico precoce aumenta a eficiência do tratamento das hepatites B e C (DIVE, 

[2019?] c). 

Conforme COFEN (2016), é necessário que a equipe de enfermagem contribua 

com a Vigilância Epidemiológica, favorecendo por meio do seu conhecimento e ações, 

prevenção, detecção e tratamento das causas pertinentes e condicionantes da saúde 

pessoal ou coletiva e controle das doenças ou agravos, e executar planejamento, 

organização e o preparo dos serviços de saúde. Sendo que a identificação das IST 

(HIV, sífilis e hepatites virais) é importante na diminuição da transmissão vertical (da 

mãe para o seu feto), devido estratégia de triagem, dentro da prática dos testes 

rápidos resulta  na identificação e redução de novas transmissões, encaminhando 

para diagnóstico e tratamento, pois, o diagnóstico é confirmado por exame 

complementar de laboratório, sendo assim, explica a importância das equipes de 

atenção básica (AB), na realização dos testes rápidos para as IST indicadas. 
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1.6 ESTRÁTEGIA DA FAMÍLIA NA SAÚDE DO IDOSO 

Devido ao grande número de idosos, entre outros fatores, diante de um 

problema de saúde, através dos princípios e diretrizes do SUS o Ministério da Saúde 

institui a Estratégia da Saúde da Família (ESF), em 1994, com objetivo de focar nas 

famílias, na realização de ações de saúde (OLIVEIRA; DARLENE, 2010). 

A ESF busca a qualidade de vida dos usuários através da promoção dos seus 

serviços, realizando a intervenção de fatores de risco, como por exemplo: alimentação 

inadequada, uso de drogas lícitas e ilícitas, sedentarismo, a ESF atua como porta de 

entrada do SUS (BRASIL, [2017?]). 

Através de uma visão ativa da intervenção em saúde, ou seja, deve se criar 

vínculos com comunidade para melhor entender as suas necessidades, e 

posteriormente, focar na atenção integral aos usuários. Surge então, a importância da 

qualificação de profissionais comprometidos com cuidado prestado  em todas as fases 

da vida, e com o aumento da população idosa o mercado de trabalho exige 

profissionais de saúde, principalmente, os enfermeiros que possuam capacitações 

para prestar atendimento nessa etapa da vida (OLIVEIRA; DARLENE, 2010). 

A Atenção à Saúde da pessoa idosa na Atenção Básica/Saúde da Família, 
quer por demanda espontânea, quer por busca ativa – que é identificada por 
meio de visitas domiciliares, deve consistir em um processo diagnóstico 
multidimensional. Esse diagnóstico é influenciado por diversos fatores, tais 
como o ambiente onde o idoso vive, a relação profissional de saúde/pessoa 
idosa e profissional de saúde/ familiares, a história clínica - aspectos 
biológicos, psíquicos, funcionais e sociais e o exame físico. Na Atenção 
Básica espera-se oferecer à pessoa idosa e à sua rede de suporte social, 
incluindo familiares e cuidadores (quando existente), uma atenção 
humanizada com orientação, acompanhamento e apoio domiciliar, com 
respeito às culturas locais, às diversidades do envelhecer e à diminuição das 
barreiras arquitetônicas de forma a facilitar o acesso conforme proposto no 
Manual de Estrutura Física, do Ministério da Saúde, 2006. A adoção de 
intervenções que criem ambientes de apoio e promovam opções saudáveis 
são importantes em todos os estágios da vida e influenciarão o 
envelhecimento ativo (BRASIL, 2006a, p. 13). 
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1.6.1 O enfermeiro na saúde do idoso 

Para a obtenção de atenção na saúde de qualidade com resolutividade aos 

idosos, é preciso a formação de profissionais, tais como o enfermeiro, preparado para 

atuar com visão nos processos patológicos dos idosos, repentinamente pode alternar 

do estado independente para dependente, com a conscientização que os idosos 

possuem diferenças dos adultos, que são caracterizadas pelo processo de 

envelhecimento (OLIVEIRA; DARLENE, 2010). 

A educação em saúde é devolvida por profissionais da área, porém, o principal 

é enfermeiro que atua cuidado, estabelecendo vínculos entre o profissional e cliente, 

ela é uma atividade fundamental para a promoção de um envelhecimento ativo, visa 

estabelecer a promoção de hábitos saudáveis de vida, associando com informações 

técnicas e da população para estimular indivíduos ou grupos (MALLMANN et al., 

2015). 

1.7 ATIVIDADES FÍSICAS NA TERCEIRA IDADE 

Segundo Mallmann et al. (2015), para promover qualidade de vida para os 

idosos, a atividade física encontra-se entre os principais meios de proporcionar 

efetividade, melhora do bem estar, promover contatos sociais, desde que as 

atividades físicas sejam adequadas para a faixa etária dos indivíduos. 

A gerontologia através de estudos demostra que as atividades físicas ligada 

hereditariedade, boa alimentação, hábitos de vida adequados auxiliam em uma 

qualidade de vida a pessoa idosa, não apenas para redução das alterações 

acarretada pelo envelhecimento, e o organismo modifica-se quando a prática de 

atividade física regularmente, provocando benefícios cardiovasculares, 

osteomusculares esqueléticos, pulmonares, endócrinos, hematológicos e 

imunológicos (PAULO, 2012). 

Com a prática de exercício físico, ocorre a prevenção de alterações no 

organismo e atua na prevenção de doenças como de acidente vascular cerebral AVC, 

hipertensão arterial, diabetes e outras (MACIEL 2010, apud SOUZA et al., 2015). 
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1.7.1 Importância dos grupos de terceira idade em espaço cultural de dança 

O ato de envelhecer é um processo singular, dinâmico, progressivo e inevitável 

que ocorre alterações em questões socioculturais, políticas e econômicas, os grupos 

favorecem na autonomia dos idosos, a interação em grupos de convivência ajuda para 

que diminuição a possibilidade de solidão e isolamento social nessa fase da vida. Já 

que o contato promove aumento da autoestima, elaboração de relacionamentos 

familiares saudáveis, as atividades em grupos viabilizam a proteção de valores 

pessoais e sociais, sendo incentivados no Brasil, pelas vantagens que proporcionam 

aos idosos, de maneira geral  melhora no estado físico e mental, além disso, possibilita 

a troca de experiências, através de atividades de lazer, viagem, ocupacionais, lúdicas, 

entre outras (SCHOFFEN; SANTOS, 2018). 

A atividade física, como a dança, evita o aparecimento de doenças crônicas e 

degenerativas ocasionadas pelo sedentarismo, é uma dança adaptada conforme as 

condições dos praticantes idosos, além das vantagens de aumentar autoestima e 

troca de experiências, também possibilita melhor condicionamento físicos e 

habilidades motoras positivas para a idade (KLEBIS et al., 2015).  

A dança está presente na vida das pessoas desde tempos imemoráveis, o 

próprio corpo de forma involuntária movimenta-se ao ouvir uma música, pois dançar 

é uma das atividades mais completas para se exercitar ela reforça um trabalho 

corporal, possibilitando a execução de movimentos, que o indivíduo tende a aprender 

e mentalizar (FERREIRA, 2012 apud KLEBIS et al., 2015). 
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2 METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa de campo exploratória do tipo descritiva com 

abordagem quantiqualitativa para desenvolvimento com os idosos. É importante 

entender que a pesquisa exploratória, é uma caracterização do problema, objeto,  

pressupostos, teorias e percurso metodológico. Não permite solucionar o problema de 

imediato, porém permite ao pesquisador uma visão geral do seu objetivo da pesquisa 

(GIL, 2000, apud PIANA, 2009). 

A pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as características do objeto 
que está sendo estudado e proporcionar uma nova visão sobre essa 
realidade já existente. No caso da escola, o objeto pode ser a comunidade ou 
as experiências com os estudantes da educação especial e participação 
deles nos processos de ensino em salas regulares, por exemplo. (MASSO; 
COTTA; SANTOS, 2005, p.10). 

Segundo Rodrigues et al. (2007), uma pesquisa quantitativa torna-se em forma 

de números, ou seja,  as informações, opiniões são transformadas em dados 

estatísticos, para serem analisadas e classificadas, e uma pesquisa qualitativa, sua 

técnica é descritiva, são informações que não podem ser transformadas em 

quantitativas (números), pois os dados exigem uma interpretação descritiva. 

2.2 LOCAL E PERÍODO 

  Em grupos de terceira idade que são realizados em espaços cultural de danças 

em um município do meio oeste catarinense, no final de fevereiro de 2020. 

2.3 À POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população de estudo foi constituída por 15 idosos de ambos os sexos, foram 

considerados os que estavam presentes no espaço cultural de dança em fevereiro de 

2020, com idade igual a 60 anos ou superior, com a proposta de identificar a 

percepção dos idosos frente à sua sexualidade e infecções sexualmente 

transmissíveis, incluindo as medidas preventivas utilizadas por esse público alvo. 
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2.4 COLETA DE DADOS 

A coleta dos dados realizada em grupos de terceira idade em espaços cultural 

de danças que acontecem em centros comunitários do município, geralmente os 

grupos ocorrem uma tarde da semana em cada bairro, iniciando às 14 horas e 

finalizando às 18 horas, a entrada no local é paga por um valor simbólico para manter  

organização do evento. Com base em um questionário formulado pela pesquisadora 

em (Apêndice A), contendo perguntas abertas e fechadas. Os idosos presentes no 

local foram convidados a participar da pesquisa de forma voluntária, a pesquisadora 

foi responsável pela aplicação e repasse das repostas no questionário, segundo as 

informações coletadas pelos participantes, com objetivo de facilitar o entendimento 

das perguntas durante a coleta dos dados, realizado a abordagem de assuntos com 

relevância ao tema, posteriormente, receberam orientações sobre IST’s e 

esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos pertinentes. Os 15 participantes foram 

orientados quanto à pesquisa e assinaram ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), não serão identificados utilizando-se letras, garantindo o 

anonimato deles.  

2.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa- CEP com seres 

humanos da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe-UNIARP, após a aprovação 

com o parecer número 24147919.3.0000.5593, se deu fim a pesquisa no mês de 

fevereiro de 2020 nos grupos de terceira idade que são de responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, turismo e esporte de Caçador-SC, enviado em (Anexo A) cópia 

da autorização do desenvolvimento da pesquisa na instituição, e os participantes 

receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) modelo em (Anexo 

B), que foi realizado a leitura e solicitada a assinatura do termo pelos idosos. É 

importante salientar que os participantes não sofreram quaisquer prejuízos, pois a 

pesquisa foi de forma individual e preservando a identidade de todos. 
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2.6 ANÁLISE DE DADOS 

Após a realização da coleta de dados, as informações foram analisadas e  

realizado o levantamento dos dados a partir da amostra os idosos participantes com 

consentimento. A representação dos dados demostrada através de gráficos e 

descrição das falas citadas na pesquisa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação ao sexo dos participantes da pesquisa no Gráfico 1, mostra que 

predominaram 10 (67%) do sexo feminino e 5 (33%) do sexo masculino.  

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

É necessário destacar o crescimento  de 4,8 milhões de idosos em cinco anos, 

representam a um aumento de 18% dessa faixa etária, cada vez mais significativo no 

Brasil. Sendo, as mulheres com maior número entre os idosos, com 16,9 milhões (56% 

dos idosos), em contra partida os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo) 

(IBGE, 2018). 

Em estudo de Andrade et al. (2014, p. 44) sobre percepção de idosos em um 

grupo de convivência ‘’[...] percebeu-se nos encontros a predominância de mulheres 

em relação aos homens, o que pode estar relacionado à maior expectativa de vida por 

parte da população feminina’’. 
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Dessa perspectiva, verifica-se que presença feminina é superior em todas as 

atividades de dança, não apenas danças cênicas, como o balé clássico (ASSIS; 

SARAIVA, 2013 apud VENANCIO et al., 2018).  

Inclusive, em bailes de salão direcionados a população idosa, a participação 

das feminina excede a representatividade masculina (NUNES et al., 2015 apud 

VENANCIO et al., 2018).  

Para Andrade et al. (2014), as mulheres possuem motivação de participar de 

atividades de lazer com intenção de conhecer novas pessoas, criar laços de amizade 

e acredita-se que as mulheres se importam mais com a sua saúde e auto cuidado do 

que os homens.  

Os estudos desses autores vêm de encontro aos resultados obtidos nesta 

pesquisa, em que o sexo feminino possui maior predominância em grupos de terceira 

idade. 

O Gráfico 2, apresenta a idade dos idosos pesquisados, observa-se que dentre 

os 15 idosos submetidos a pesquisa, evidenciou-se que de 60 a 65 anos sendo 4 

(27%) dos idosos, de 66 a 74 sendo 4 (27%) dos idosos, de 75 a 85 anos sendo 5 

(33%) dos idosos e acima de 86 anos sendo 2 (13%) dos idosos, e o grupo de idosos 

a idade média de 74,13 anos. 

 

Gráfico 2 –  Idade dos participantes 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Dessas acepções podemos ressaltar que houve um avanço de 2017 até 2018 

na expectativa de vida de três meses e 4 dias, em média, até os 76,3 anos. Para os 

homens essa expectativa aumentou de 72,5 em 2017, para 72,8 em 2018, e as 

mulheres com um crescimento de 79,6 para 79,9 anos (IBGE, 2019). 

Os estudos de Silva e Nogueira (2018) sobre a influência da dança na 

qualidade de vida dos idosos, mostram que idosos que frequentam grupos de dança 

com a idade média de 71,05% anos. Tais afirmações vêm de encontro aos resultados 

obtidos nesta pesquisa. 

É importante ressaltar que a ausência dos idosos com 85 anos ou mais, pois 

são aqueles que possuem maiores limitações para realizar as atividades, devido 

alguma restrição ou enfermidade (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008 apud LIMA  et al., 

2019). 

Os dados do Gráfico 3 apresentam estado civil dos participantes, sendo 

solteiros (0%), em uma união estável 2 (13%) dos idosos, casados 2 (13%) dos idosos, 

divorciados 3 (20%) e prevaleceram os viúvos com 8 (54%) dos idosos da pesquisa. 

Gráfico 3 – Estado Civil dos participantes 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Podemos inferir com  Andrade et al. (2014), que a quantidade de idosos viúvos 

que frequentam grupos tem relação com o isolamento e a solidão, por esse motivo os 

grupos de convivência objetivam-se para a ressocialização dos idosos, não apenas 

como forma de entretenimento. 

Segundo Nascimento (2019), em grupos de terceira idade os idosos foram 

abordados sobre qualidade de vida e benefícios em participar das atividades em 

grupo, os dados mostraram que 33,33% de idosos estavam casados, e com a 

somatória dos viúvos, divorciados e solteiros foram 77,77% de idosos do grupo. 

A análise do Gráfico 4, mostra o grau de escolaridade dos idosos da pesquisa, 

sendo que prevaleceram 12 (80%) dos idosos com ensino fundamental incompleto, e 

3 (20%) dos idosos analfabetos. 

 

Gráfico 4 –  Grau de escolaridade dos idosos pesquisados 

 

Fonte:  O Autor (2020). 

 

Contudo, ressalta Lima et al. (2019), que a representatividade da baixa 

escolaridade entre os idosos repercute em território nacional. Quanto mais elevada a 

idade, pressupõe-se menor o grau de escolaridade dos idosos.  
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Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) revelam que 

9,4% das pessoas entre 60 e 64 anos são analfabetas no Brasil e, para as pessoas 

de 65 anos ou mais, esse percentual aumenta para 29,4% (PILGER; MENON; 

MATHIAS, 2011). 

Segundo os estudos de Glidden et al. (2019), em grupos de terceira idade, o 

grau de escolaridade de 60 idosos participantes também foram analisados, sendo que 

a maioria (n=41) possuíam ensino fundamental incompleto. 

Existe a possibilidade de a baixa escolaridade relacionar-se a uma cultura em 

que os planos de casamento, filhos e trabalho aconteciam precocemente na vida dos 

idosos, consequentemente, sem interesse nos estudos (NETO, 2018 apud GLIDDEN 

et al., 2019). 

Os estudos dos autores vêm de encontro aos resultados obtidos nessa 

pesquisa com predomínio dos idosos com ensino fundamental incompleto e 

analfabetos. 

Em amostra do Gráfico 5, os dados estão relacionados a vida sexual dos idosos 

participantes da pesquisa, sendo que afirmaram a ausência de relações sexuais 6 

(40%) dos idosos, afirmaram possuir vida sexual ativa 9 (60%) dos idosos. 

 

Gráfico 5 –  Vida sexual ativa dos idosos pesquisados. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Os levantamentos de Quadros et al. (2016) que ‘’ em relação à vida sexual 

ativa, o estudo demonstrou que 57,7% tinham relações sexuais ativas e que 42,3% 

não possuíam vida sexual ativa (QUADROS et al., 2016 p. 2143)’’. 

Pode se compreender com base em Quadros (2016), que apesar do idoso ser 

considerado assexuado pela sociedade e com diminuição da libido relacionado ao 

processo de envelhecimento, ainda assim, o apetite sexual e sentimentos de carinho 

e afeto permaneceram. Portanto, o pensamento que idosos não possuem vida sexual 

ativa é um preconceito (MASCHIO et al., 2011). 

Contudo, percebe-se nos últimos nos, que a terceira idade tem estreitado 
vínculos com a vida sexual ativa, o que é essencial à boa qualidade de vida, 
mas também coloca os sujeitos dessa faixa etária em maior predisposição à 
aquisição de infecções sexuamente transmissiveis (ISTs) (ASSIS; FILHO, 
2015 apud RODRIGUES et al., 2019, p.7). 

Nesse sentido, ressalta que o envelhecimento não deve ser interpretado como 

assexualidade dos idosos, apesar dos mitos e tabus relacionado sobre a sexualidade 

que são gerados pela sociedade, outros fatores fisiológicos, religiosos, familiares 

também favorecem esse estigma social (UCHÔA et al., 2016). 

O Gráfico 6 demostra o tipo de parceiro sexual dos idosos da pesquisa e os 

resultados com ausência de parceiro sexual 6 (40%) dos idosos, a presença de um 

parceiro fixo 5 (33%) dos idosos, a presença de parceiros eventualmente 3 (20%) dos 

idosos, a presença de múltiplos parceiros sexuais 1 (7%) dos idosos. É importante 

ressaltar que os idosos com ausência de vida sexual ativa no gráfico 5, também com 

a ausência de parceiro sexual. 

 

Gráfico 6 –  Tipo de parceiro sexual 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Segundo Alencar et al. (2014), em seus estudos afirmam que a ausência de 

parceiro se caracteriza à viuvez, ao enaltecimento do padrão de beleza jovem, 

presença de doenças, utilização de fármacos e alterações na fisiologia sexual foram 

determinados como condições que influenciam a sexualidade na terceira idade. 

De acordo com os estudos de Junqueira et al. (2019), com objetivo de identificar 

o perfil de idosos que procuraram serviços de  em um Centro de Testagem e 

Aconselhamento de IST/AIDS no município do Recife – PE, foram questionados 

quanto ao número de parceiros, afirmaram ausência de parceiro (17%), um parceiro 

fixo (28%), até cinco parceiros (15%), mais de cinco parceiros (2%) e não 

responderam (38%) dos idosos pesquisados. Nota-se que os estudos dos autores não 

condizem com os resultado obtidos na pesquisa. 

O Gráfico 7 que trata das orientações sobre sexualidade na adolescência dos 

idosos da pesquisa, receberam orientações 3 (20%) dos idosos, não obtiveram 

orientações quando adolescentes 12 (80%) dos idosos participantes. 

 

Gráfico 7 – Orientações sobre sexualidade na adolescência dos participantes 

 

Fonte: Autora (2020). 

A partir desses levantamentos, na literatura tem sido discutido sobre a 

sexualidade que tornou se um tema de preconceito entre pais e filhos, particularmente 
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como questão de educação, sendo que a participação da sociedade prossegue com 

bloqueios sobre a sexualidade, em especial ao que diz respeito aos idosos (ASSIS; 

FILHO, 2015). 

Segundo Queironga, Magalhães e Nogueira (2018), em seus estudos os 

participantes descreveram que as informações na juventude sobre sexualidade eram 

raras e, formadas por histórias e discriminação, sendo repassadas para as gerações 

seguintes.   

De acordo com Brito et al. (2016, p.143) ‘’ [...] a construção de barreira moral 

entre pais e filhos e a falta de preparo familiar para orientar jovens sobre sexualidade 

culminaram na carência de informação nos idosos contemporâneos como uma 

herança intelectual negativa’’. 

Nesse sentido, ressaltamos que os idosos enfrentaram dificuldades referente 

aos princípios morais herdado em uma  severa educação, em que os pais repassavam 

informações para os filhos de forma repressiva, estabelecendo uma visão da 

sexualidade como sinônimo de uma pessoa desordenada e/ou liberal, sendo assim o 

idoso pode se sentir reprendido ao falar sobre o assunto (CASTRO et al., 2014, apud 

RODRIGUES et al., 2019). 
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Os dados do Gráfico 8, trata da opinião dos idosos sobre quais os fatores que 

interferem a sexualidade na terceira idade, envelhecimento 7 (25%) dos idosos, 

fatores biológicos como menopausa e disfunção erétil 6 (21%) idosos, diminuição da 

libido 5 (18%) idosos, preconceito 4 (14%) idosos, perda de parceiro (viuvez) 5 (11%) 

dos idosos e referiam outras doenças 4 (11%) dos idosos. 

 

Gráfico 8 – Fatores que interferem a sexualidade na terceira idade 

 

Fonte: O Autor (2020). 

Conforme Marques et al. (2016) o processo de envelhecimento apresenta 

alterações fisiológicas no corpo humano, que podem influenciar diretamente nas 

relações sexuais. E, a cultura de que os idosos são assexuados e o discriminação 

com os idosos contribuem na formação de um rótulo, de que a sexualidade é 

experiência vivenciada apenas pelos jovens, excluindo os idosos de desejos e 

prazeres sexuais.  

Outro fator importante é o preconceito perante a sociedade, que tem a ideia 
de idoso assexuado, como se o ato sexual fosse errado ou inapropriado 
nessa fase da vida. Porém, não existem motivos para um idoso saudável não 
manter uma vida sexual de forma protegida e ativa (VIEIRA et al., 2016 apud 
SILVA; PINTO, 2019 p.2). 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde 14, a 

disfunção erétil entre os homens, apresentam dados de até 64%, e as mulheres em 

decorrências à menopausa apresentam 65%, com diminuição da libido e lubrificação 
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sexual. Contudo, em ambos os sexos, a vida sexual prossegue ativa (UCHÔA et al., 

2016). 

As alterações físicas normais do envelhecimento, surgimento de doenças 
crônicas, uso de medicamentos, diminuição da libido sexual, disfunção erétil 
masculina, declínio no padrão de atividade, além de diminuição no padrão da 
atividade sexual, por ser considerada por alguns idosos como inapropriada, 
são fatores que interferem e/ou comprometem a vivência da sexualidade 
entre homens e mulheres idosas (MARQUES et al., 2016 p. 1777). 

O Gráfico 9 mostra sobre o conhecimento dos idosos frente a alguma IST, 

afirmaram possuírem conhecimentos sobre alguma determinada IST 11 (73%) dos 

idosos, e afirmaram não possuírem conhecimento sobre IST 4 (27%) dos idosos 

pesquisados. 

 

Gráfico 9 – Conhecimento dos idosos pesquisados sobre alguma IST 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Nos estudos de Theis e Gouvêa (2019), os idosos foram questionados sobre 

infecções sexualmente transmissíveis relataram que conheciam, porém não 

recordavam os nomes. 
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Grande parte da literatura sobre o tema concentra informações acerca do 
HIV/AIDS e apenas 23% dos artigos tratam de outras DST, além do HIV, em 
idosos. A maior parte das informações disponíveis provém de estudos em 
clínicas ou em populações específicas, sendo observada uma carência de 
estudos multicêntricos. Dados epidemiológicos em publicações recentes 
sobre doenças sexualmente transmissíveis evidenciam um aumento global 
das DST nos idosos em diversos países (DORNELAS NETO et al., 2015, p. 
3856). 

Os estudos de Santos et al. (2019b), sobre conhecimento de sexualidade na 

terceira idade inclui as IST e HIV/aids, identificaram a precária percepção dos idosos 

em relação as IST/HIV/Aids, especialmente em características científicas, e os 

preconceitos gerados pela sociedade, baixo índice de escolaridade,  negligencia de 

órgão públicos responsáveis e das pessoas resultam em fatores preocupantes na 

propagação de IST/HIV/Aids entre os idosos. 

Lima, Moreira e Silva (2018) atentam para a importância do conhecimento 

sobre IST entre os idosos, pois torna-se necessário a percepção dos mesmos frente 

aos riscos, prevenção, diagnóstico e possíveis tratamentos, consequentemente 

considera-se indispensável ações estratégicas de educação em saúde para melhor 

compreensão dos idosos carentes de conhecimento. 

De acordo com Santos e Ribeiro (2018), o conhecimento dos idosos sobre IST 

faz-se inferior aos jovens e menor cautela em relação a Aids, pode-se conciliar a falta 

de informação, em que conduz os idosos a atitudes suscetíveis ao contágio com 

alguma IST. 

‘’ [...] Embora seja evidente o envelhecimento da população e a vulnerabilidade 

dos idosos às IST, ainda há poucas investigações abordando os fatores associados a 

essa problemática, especialmente no Brasil’’ (ANDRADE et al., 2017, p. 9). 

Visto que, os idosos apresentam vulnerabilidade frente as IST’s, por falta de 

informações, atitudes inapropriadas e preconceito social, ao qual estabeleceram um 

julgamento de que os idosos não possuem vida sexual ativa, torna-se relevante  

destacar que estudos afirmam que grande parte dos idosos tem vida sexual ativa e 

saudável  (CATUSSO, 2005 apud OLIVEIRA; CÂNDIDO, 2016). 
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O Gráfico 10 demostra os idosos participantes da pesquisa com conhecimento 

sobre determinadas IST’s, citadas as seguintes IST: aids/HIV 6 (35%) dos idosos 

citaram, gonorreia 6 (35%) dos idosos, sífilis  4 (24%) e a candidíase 1 (6%) dos 

idosos. As IST’s foram citadas conforme o conhecimento dos idosos. 

Gráfico 10 –  Se sim, qual? 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

É importante ressaltar que no Brasil ocorre anualmente 12 milhões de casos de 

IST e, como não é notificação compulsória e aproximadamente 70% dos infectados 

procuram medicamentos em farmácias, com essas posturas os casos estimados ficam 

abaixo da real situação, em torno de 200 mil casos ao ano (CARVALHO; CAMPOS, 

2010 apud GUEDES et al., 2018). 

Podemos interferir com os estudos de Theis, Gouvêa (2019) em que os idosos 

participantes foram questionados sobre o conhecimento de IST e citaram HIV, Aids, 

sífilis e gonorreia. Os resultados condizem aos resultados obtidos nesta pesquisa. 

Contudo, ressalta Araújo et al. (2017 p. 93) ‘’[...] dentre as DST (IST), a 

gonorreia, é considerada uma das doenças mais antigas conhecidas ‘’. A afirmação 

vem de encontro aos resultados da pesquisa, nota-se que a gonorreia é uma IST 

conhecida entre os idosos da pesquisa. 

 

Candidíase
6%

Gonorréia
35%

Aids/HIV
35%

Sifílis
24%



58 
 

A análise do Gráfico 11, mostra o número de idosos que apresentaram contágio 

com alguma IST, observa-se que 2 (13%) apresentaram contato com IST’s, e não 

apresentaram 13 (87%) dos idosos da pesquisa. As IST’s citadas foram sífilis e 

gonorreia. 

 

Gráfico 11 – Contágio com alguma IST 

 

Fonte:  O Autor (2020). 

 

Os estudos de Andrade et al. (2017 p. 11) sobre a vulnerabilidade de idosos a 

infecções sexualmente transmissíveis mostram que ‘’[...] a grande maioria dos idosos 

(82,2%) não referiu história de IST’’. 

Com base na pesquisa de Araújo et al. (2017), a qual refere-se à qualidade de 

vida e sexualidade de um grupo de idosos que frequentaram um centro de 

convivência, dos entrevistados 81,75% referiram que não apresentaram nenhuma IST 

por relação sexual e 18,25% apresentaram IST por contato sexual. 
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É importante destacar que o fato de ter manifestado IST em alguma etapa da 

vida, aponta a prática de atitudes de risco em algum momento anterior. Portanto, 

ocorre suscetibilidade a reinfecção ou uma nova infecção, após os 60 anos, o 

indicativo de vulnerabilidade torna se mais característico (ANDRADE et al., 2017). 

O Gráfico 12, abordou o conhecimento dos idosos sobre a cura da Aids e 

demonstrou que os idosos afirmaram que a aids tem cura 6 (40%) e afirmaram que 

não possui cura para a doença 9 (60%) dos idosos. 

 

Gráfico 12 – Conhecimento sobre a cura da Aids dos idosos pesquisados 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

É importante ressaltar que a aids é uma doença que ocorre pela infecção do 

vírus do HIV, o organismo atua na defesa de doenças, porém, o Vírus atinge 

diretamente o sistema imunológico (BRASIL, 2019g). 
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Em estudos de Maschio (2011), idosos foram questionados sobre a Aids, 

responderam que a Aids não tem cura a maioria 64 (65,3%) dos idosos, e acreditam 

que aids tem cura 20 (20,4%), e não responderam 14 (14,2%) dos idosos 

questionados. 

Segundo dados do boletim epidemiológico de 2018, do Ministério da Saúde, os 

casos de HIV em pessoas com idade superior a 60 anos aumentaram 81% de 2006 a 

2017, os números aumentaram com grande intensidade para homens e mulheres 

(SAÚDE, 2018). 

‘’ [...] Há um aumento nos casos de AIDS em pessoas idosas com baixa 

escolaridade ou analfabetas (cerca de 54,5%) (ALMEIDA, MOURA, PESSÔA, 2017, 

p. 413)’’. 

O fato de a população idosa ter iniciado a vida sexual antes do surgimento do 
HIV/Aids, colabora para que eles não estejam familiarizados com o uso de 
preservativo, nem se reconheçam como vulneráveis a contrair a doença 
(NASCIMENTO et al., 2013 apud REIS et al., 2020 p.1671). 

Dessas acepções, pode se ressaltar que a probabilidade de um idoso ser 

infectado pelo HIV pode ser desconhecido pela sociedade e até mesmo pelos idosos, 

que não possuem cultura na utilização de preservativo (SILVA et al., 2017). 
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Os dados do Gráfico 13, representam a realização de testes rápidos para IST’s 

entre os idosos pesquisados. Não haviam realizado testes rápidos para IST’s  7 (47%) 

dos idosos, e já haviam realizado 8 (53%) dos idosos participantes. 

 

Gráfico 13 – Realização de testes rápidos para IST’s  

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Os resultados da pesquisa de Parisotto et al. (2017), mostram a baixa procura 

dos idosos com idade superior há 60 anos para a realização de testes rápidos, foram 

de 6 (3,35%) entre os 179 atendimentos realizados. 

Podemos inferir, com Andrade et al. (2017) que em estudo realizado sobre a 

vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis vulnerabilidade, sendo que 

20,4% dos idosos nunca realizaram exames sorológicos para a identificação de IST’s. 
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O Gráfico 14, acerca do uso de preservativo entre os idosos, observou-se que 

entre idosos que possuem vida sexual ativa sobre o uso de preservativo nas relações 

sexuais. Sendo assim, não fazem uso de preservativos 10 (67%) dos idosos e utilizam 

preservativos 5 (33%) dos idosos pesquisados. 

Gráfico 14 – Uso de preservativo idosos pesquisados 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em função disso a baixa adesão ao uso de preservativo torna os idosos mais 

suscetíveis ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, durante as 

relações sexuais desprotegidas (SILVA et al, 2017). 

Os idosos não fazem o uso de preservativo com o possível pensamento de que 

implicará no prazer sexual, ou até mesmo não utilizarem de maneira correta por falta 

de conhecimento, colocando se em situações de risco de transmissão (MATSUOKA; 

LOCALI, 2008 apud GUEDES et al., 2018).    

Segundo Silva et al. (2017 p. 20), ‘’[...] no sexo feminino, geralmente, a não 

utilização do preservativo está associada ao fato de que, normalmente, mulheres com 
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idade superior a 60 anos não podem engravidar, limitando o uso do preservativo 

apenas a um método contraceptivo’’. 

O Quadro 1, apresenta a definição de sexualidade para 5 idosos pesquisados, 

em que afirmaram não ter conhecimento, ou não conseguiram estabelecer algum 

conceito sobre sexualidade. 

Quadro 1: Ausência de conhecimento sobre sexualidade 

Pesquisados Respostas 

L ‘’ Nada’’ 

B ‘’ Não sei explicar ’’ 

C 
 
‘’ Não sei ’’ 
 

H 

K 

Fonte: Autora (2020). 

 

Os estudos de Brito et al. (2016), com o objetivo de verificar conhecimentos dos 

idosos e a percepção frente a IST’s e aids, salientam que os idosos com ausência de 

conhecimento foram adolescentes no passado que não buscaram informações e/ou 

não tiveram informações adequadas. Ainda sobre os estudos de Brito et. al (2016), 

antigamente os jovens não possuíam intimidade com os pais, eram difíceis os diálogos 

e as fontes de informações sobre sexualidade. 

Para Alencar et al. (2014 p. 3539) ‘’[...] as dificuldades na aceitação da 

sexualidade nessa fase podem advir tanto pela ausência de informação como na 

conceituação de que a sexualidade esteja restrita a genitalidade, concepção essa que 

existe entre os idosos e sociedade’’. 

Segundo Marques et al. (2016), os idosos possuem uma compreensão distinta 

sobre o significado de sexualidade, relacionado a diversas condições como histórico 

de vida, educação, ambiente onde permaneceram, gerando uma expressão por meio 

de influências biofisiológicas e psicossociais. 
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Em relação ao Quadro 2, sobre a definição de sexualidade, sendo que outros 

5 idosos da pesquisa associaram a sexualidade com ato sexual propriamente dito, e 

mencionado o sexo como uma vivência obrigatória na relação conjugal. 

 

Quadro 2: Sexualidade com associação ao ato sexual 

Pesquisados Respostas 

A ‘’ Para mim é fazer sexo’’ 

D  ‘’ É sexo, e uma obrigação de casada, porque eu não gosto muito’’ 

E 

‘’ É só sexo’’ J 

N 

Fonte: Autora (2020). 

 

‘’[...] O significado da sexualidade se reduz, em sua maioria, ao órgão genital e 

ao coito, reduzindo-o para a atividade sexual ‘’ (ALENCAR et al., 2014 p. 3538). 

A sexualidade não é expressa somente pelo ato sexual e o sexo nem sempre 
significa penetração, é preciso separar a genitalidade da sexualidade. À 
medida que o corpo não responde mais ao desejo, as adaptações sexuais se 
tornam necessárias e ajudam na expressão da sexualidade em idosos 
(ALENCAR et al., 2014 p.3538). 

De acordo com Wallace (2003) apud Vieira, Coutinho e Saraiva (2016 p. 206), 

‘’[...] a sexualidade vai além da relação sexual, ela se caracteriza como algo não 

apenas possível, mas necessário. Para alguns idosos, isso significa ter relações 

sexuais’’.   

Pode se ressaltar, a influência da sexualidade relacionado ao ato sexual, como 

uma obrigação da mulher perante o marido, para satisfazer as suas necessidades 

sexuais. E, a criação dos filhos e organização da casa (DEBERT, 2014 apud 

QUEIROGA; MAGALHÃES; NOGUEIRA, 2018).  
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O Quadro 3, mostra sobre a definição de sexualidade para 5 idosos 

pesquisados que correlacionaram a sexualidade aos sentimentos, demonstrações de 

carinho, afeto, e ao sexo. 

 

Quadro 3: Sexualidade correlacionado aos sentimentos 

Pesquisados Respostas 

I ‘’ Sexo, cuidado e amor 

F ‘’ É algo bom, amor, sexo e carinho’’ 

G 

‘’ Amor’’ M 

O 

Fonte: Autora (2020). 

 

Existem fatores como troca de olhares, carinho, companheirismo, valores, 

crenças, comportamento, desejos, culturais e entre outros que interferem diretamente 

da sexualidade dos idosos (VIEIRA et al., 2014 apud SILVA; PINTO, 2019). 

Em estudos de Porciuncula e Dias (2003) sobre a sexualidade na terceira 

idade, um grupo de idosas restabeleceram a sexualidade vinculado ao amor, sendo a 

prática sexual destacada quando associada ao prazer, porém,  torna se considerável 

quando respaldado por sentimentos de amor e demonstrações de carinho.  

As ideias de Assis e Filho (2015, p. 2014)  mostram que [...] ‘’as interações com 

outras pessoas, os cuidados com o corpo, a fala e as manifestações de amor são 

todos importantes na sexualidade’’. 

A partir dessas reflexões pode se ressaltar que a faixa etária não influencia na 

sexualidade de uma pessoa, apenas ocorrem alterações relacionado a função sexual, 

por esse motivo a vida sexual passa por modificações ao longo da vida, mas dura a 

vida toda (SOUSA, 2008 apud SANTOS et al., 2017). 
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O Quadro 4, apresenta a importância das medidas de prevenção percepção de 

11 idosos pesquisados, que afirmaram positivamente sobre o uso de medidas 

preventivas. 

 

Quadro 4: A percepção positiva sobre medidas de prevenção para 11 idosos pesquisados 

Pesquisados Respostas 

A ‘’ Muito importante, devem utilizar e tomar todos os cuidados ‘’ 

M  

I 
‘’ Sim, é uma forma de respeito com o outro ‘’ 

B 

C  

D 

‘’ Sim, importante para prevenção de IST’s ‘’ 

F 

G 

J 

N 

O 

Fonte: Autora (2020). 

 

Maschio et al. (2011), aponta em seus estudos sobre sexualidade na terceira 

idade, consideraram importante uso de medidas de prevenção 86 (87,7%) dos idosos 

entrevistados e responderam não 4 (4%) idosos, dentre os comentários os principais 

foram: para prevenir doenças, porque Aids não possui cura, doença não possui cara 

e para não transmitir para outros. 

A partir dessa reflexão, podemos dizer que a os idosos pesquisados no grupo 

estudado não se encontram em vulnerabilidade, visto que não há falta de 

conhecimento relacionado as IST’s, correlacionando a importância das medidas de 

prevenção para evitar as transmissões, para que o crescimento da sexualidade na 

terceira seja reconhecido pela sociedade, torna-se fundamental o acompanhamento 

da saúde pública nesse processo, para que as práticas sejam realizadas 

corretamente, possibilitando melhor qualidade de vida e vivências da sexualidade, 

conhecimento satisfatório sobre IST’s, e a enfatização do uso de medidas de 

prevenção na terceira idade, pois torna-se indispensáveis em idosos com vida sexual 

ativa (LAROQUE et al., 2011 apud OLIVEIRA; CÂNDIDO, 2016).  
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Vale ressaltar, a grande maiorias dos idosos pesquisados salientaram a 

importância das medidas de prevenção no Quadro 4, e no Gráfico 5 demonstra que 

maioria dos idosos afirmaram uma vida sexual ativa, sendo que grande parte dos 

pesquisados não fazem uso de preservativos nas relações sexuais conforme os dados 

do Gráfico 14.  

O Quadro 5, apresenta a importância das medidas de prevenção percepção de 

4 idosos pesquisados, as afirmações foram negativas sobre o uso de medidas 

prevenção na terceira idade. 

 

Quadro 5: A percepção negativa sobre medidas de prevenção para 4 idosos pesquisados 

Pesquisados Respostas 

L ‘’ Nunca usei nada, não acho necessário’’ 

H  ‘’ A camisinha é importante, serve para não ficar grávida’’ 

E  

‘’ Dependendo da pessoa, não precisa nada ’’  

 K 

Fonte: Autora (2020). 

 

Assim, entende se que conforme a expectativa de vida aumenta e origina-se 

de uma boa qualidade de vida, deve-se atentar aos riscos de infecções sexualmente 

transmissíveis na terceira idade (ARAÚJO; NASCIMENTO, 2019). 

Disso decorre o fato de os idosos terem tido uma cultura resistente no passado, 

onde a sexualidade era relacionada ao sexo, em que o fator de reprodução 

predominava (ALMEIDA; LOURENÇO, 2009 apud PEREIRA; PONTE; COSTA, 2018). 

Uchôa et al. (2016, p. 946), atentam que ‘’[...] a educação sexual do idoso não 

foi construída à sombra das DST, portanto, não se instituiu o hábito do uso de 

preservativo em suas relações’’. 

Coaduna-se com essas reflexões Almeida, Moura e Pessôa (2017), quando 

ressaltam que a medida de prevenção mais eficaz contra infeções sexualmente 

transmissiveis é a camisinha, porém as pessoas que estabelecem confiança com o 
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parceiro sexual, geralmente não fazem o uso do preservativo, cabe aos idosos a 

percepção de vulnerabilidade frente as IST’s 

A partir esses levantamentos, pode se compreender que o próprio idoso não se 

importa com medidas de prevenção, por não ter conhecimento suficiente e/ou por 

associar o preservativo para evitar gravidez inesperada, sendo uma preocupação para 

os idosos que possuem alteração na fertilidade, e por esse motivo, acreditam que não 

há necessidade na utilização medidas de prevenção em relações sexuais (MASCHIO 

et al., 2011 apud OLIVEIRA; CÂNDIDO, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho nos mostra a importância de programas direcionados à 

terceira idade que abordem este tema específico, pois o conhecimento deles gera 

impacto em toda a sociedade, torna-se necessário com aumento da população idosa 

e expectativa de vida. 

Para a vivência da sexualidade na terceira idade, observa-se o preconceito da 

sociedade perante os idosos, acreditam que a velhice se torna sinônimo de 

assexualidade, criando limitações, tabus, constrangimentos e sobrecarregando os 

idosos. Sendo que, independente de vida sexual ativa ou não, a sexualidade não está 

relacionada ao sexo, e pode ser vivenciada de outras formas. Mas, como a sociedade 

critica o assunto, acaba estabelecendo pensamentos preconceituosos. 

Observa-se que a maioria dos idosos pesquisados têm uma vida sexual ativa e 

positivamente entendem a importância de medidas de prevenção, porém grande parte 

não faz o uso de preservativos. Em relação as IST’s, foi possível identificar que a 

minoria referiu contágio com algumas, porém, aproximadamente a metade dos 

pesquisados nunca realizaram testes rápidos para IST’s, o que nos leva a repensar 

sobre a vulnerabilidade dos idosos frente as IST’s.  

Se faz necessário o reconhecimento de políticas de saúde pública que foquem 

na população idosa para ações de prevenção, possibilitando promoção na qualidade 

de vida relacionado à sexualidade no envelhecimento e precauções com infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade, consequentemente rompendo 

preconceitos. 

Vale destacar, a importância da atuação do enfermeiro em grupos de 

convivência pertencentes a sua área de abrangência na ESF ou UBS, se faz 

necessário conhecer a população idosa, através de práticas aplicadas pelo enfermeiro 

estabelecendo confiança e resultando em orientações sobre sexualidade e relações 

sexuais seguras, provocando a diminuição de IST/AIDS e aumentando o nível de 

conhecimento sobre o tema na terceira idade dos grupos de convivência. 

Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa sirvam para o  

conhecimento e realização de novas pesquisas sobre esse tema discriminado pela 

sociedade, para o efeito de auxiliar na propagação de informações para idosos, 

profissionais e toda sociedade. 
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APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICÊ A- QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1. Qual o seu sexo? 
 
( ) Feminino 
( ) Masculino 
 

2. Qual a sua idade? 
3. Qual o estado civil? 
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( ) Solteiro (a) 
( ) Casado (a) 
( ) Divorciado (a) 
( ) Viúvo (a) 
( ) União estável (a) 
 

4. Qual o seu grau de escolaridade? 
 
( ) Analfabeto 
( ) fundamental incompleto 
( ) fundamental completo 
( ) médio incompleto 
( ) médio completo 
( ) superior incompleto 
( ) superior completo 
( ) Nunca estudou 
 

5. Defina: o que é sexualidade para você? 
 

6. Possui vida sexual ativa? 
 
( ) Sim 
( ) Não 
 

7. Tipo de parceiro sexual: 
 
( ) Fixo 
( ) Eventual 
( ) Sem parceiro 
( ) Múltiplos parceiro 
 

8. Teve orientação sobre sexualidade na adolescência? 
 
( ) Sim 
( ) Não 
 

 

9. Na sua opinião: quais fatores interferem na sexualidade na terceira idade? 
 
( ) envelhecimento 
( ) diminuição da libido 
( ) perda do parceiro (viuvez) 
( ) preconceito  
( ) fatores biológicos (menopausa /disfunção erétil) 
( ) Outros______________ 
 

10. Conhece alguma IST? Se sim, qual? 
 
( ) Sim, _____________ 
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( ) Não 
 

11.  Já teve alguma IST? 
 
( ) Sim 
( ) Não 
 
 

12.  A partir do seu conhecimento: aids tem cura? 
 
( ) Sim 
( ) Não 
 
 

13.  Já realizou teste rápidos para IST’s? 
 
( ) Sim 
( ) Não 
 

14.  Faz uso de preservativo? 
 
( ) Sim 
( ) Não 
 

15.  Na sua opinião: é importante o uso de medidas de prevenção? 
 
 
 
. 
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ANEXO A - DECLARAÇÃO  DA AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CO-

PARTICIPANTE 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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