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Produção cientifica sexualidade na terceira idade 

 

 

1. RESUMO 

 

      Esta presente produção cientifica, tem como objetivo identificar a 

qualidade da sexualidade na terceira idade, com base nos levantamentos do 

banco de dados do Lilacs. Referente ás analise já realizadas, aos tipos de 

pesquisas e características, observou-se que, o menor percentual é de 

pesquisa teórica com 14,29% e a maioria corresponde às pesquisas 

descritivas somando 85,75%. Em relação as diversas pesquisas, em suas 

características  é possível observar  que sua minoria apresenta como tipo 

mista com 47,62% e qualitativa com o maior percentual de 52,38%. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

      Segundo Santos & Assis (2011) as mudanças ocorridas nas últimas 

décadas e avanços de novas tecnologias, a fim de prolongar a vida sexual 

não impediram os estereótipos do idoso assexuado, no qual este olhar já 

estar arraigado na sociedade, como nas políticas públicas e programas de 

investigação, o que faz tornar o olhar da sociedade invisível ao idoso. 

      De acordo com OMS (2003) o aumento da expectativa de vida e da 

disponibilidade de novas tecnologias, torna-se possível prolongar a vida, ao 

mesmo tempo em que se almeja também ampliar a qualidade de vida aos 

idosos dentro dos parâmetros, psicossociais, físicos e fatores psicológicos, 

possibilitando mais saúde e liberdade. 

      Dessa forma, conhecer as representações sócias da sexualidade na 

velhice significa compreender o significado deste fenômeno para a 

população idosa, investigar a presença dos mitos e preconceitos que 

permeiam este processo e que diz respeito ás suas vivências sexuais (Viera, 

Miranda, Coutinho, 2012). 
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3. OBJETIVOS 

 

      Verificar e analisar a produção científica sobre a sexualidade na velhice 

de acordo com a base de dados (LILACS) no período de 2008 a 2012. 

Obtendo os seguintes objetivos específicos: gênero de autores; analise de 

dados; tipo de autoria; tipo de pesquisa; estrutura discursiva do resumo; 

instituições; objetivo proposto e literatura usada pelos autores.  

 

 

4. METODOLOGIA 

 

      As analises estão sendo realizadas por intermédio de artigos periódicos 

cadastradas no Lilacs.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

      A presente pesquisa trata-se de uma analise descritiva e qualitativa 

visando à hipótese de fatores psicossociais e culturais que interferem na 

sexualidade do idoso.  

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Tabela 3 - Classificação das Pesquisas         

Tipo          n      %   

Teórica 
    

3 
 

14,29 
 

Descritiva         18   85,71   

Total         21   100   

      A análise da Tabela 3 mostra os resultados referentes à porcentagem 

encontrada de cada tipo de pesquisa verificada, que correspondem a, 

14,29% teórica e 85,71% descritiva. As pesquisas descritivas contêm 

método, objetivo e conclusões, etc. Já as pesquisas teóricas, não há 

apresentação de métodos e objetivos específicos. 
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Tabela 4 - Característica de Análise dos Dados       

Análise de Dados           n      %   

Qualitativa 
   

11 
 

52,38 
 Mista         10   47,62   

Total         21   100   

      Foi verificado na Tabela 4 que os dados utilizados são na sua maioria 
qualitativos, sendo que, do total das pesquisas analisadas, 47,62% são 
qualitativas e 52,38% são mista, ou seja, está apresenta dados quantitativos 
e qualitativos. 
     Ao aplicar o texto do, X²o=10,52 e X²c = 3,84 com o nível significância 

pc= 0,05 verificou-se que há associação significativa entre as variáveis 

qualitativa e mista. E como pode ser observada na Tabela 4, a maior 

porcentagem é de pesquisas do gênero qualitativa. 
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