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1. RESUMO 

Considerando o crescimento elevado de notificações por contaminação de 

DST/AIDS entre idosos, onde ocorre novos casos de contaminação entre a terceira 

idade. Este trabalho teve como objetivo descrever a abordagem preventiva da 

equipe de enfermagem na DST/AIDS em idosos. O método utilizado foi à pesquisa 

bibliográfica, investigando artigos científicos e documentos do MS, publicado no 

período de 2003 a 2014. Os resultados preliminares são discutidos segundo as 

categorias: abordagem da DST/AIDS no atendimento ao idoso: nos Serviços de 

Saúde, nos Grupos de convivência e nas consulta de enfermagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Na concepção de Sousa et al (2009, p.22), a epidemia da AIDS vem se 

constituindo em um fenômeno de grande magnitude atualmente. Portanto o 

crescimento do número de idosos infectados pelo vírus HIV no Brasil e no mundo é 

um fato bastante presente [...]. 

De acordo com Brasil (2007, p.117), a ideia de que as pessoas idosas 

também possam manter relações sexuais não é culturalmente muito aceita, 

preferindo-se ignorar e fazer desaparecer do imaginário coletivo a sexualidade da 

pessoa idosa. A crença de que o avançar da idade e o declinar da atividade sexual 

estejam de forma continua e ligados pode ser um dos fatores responsáveis pela 

forma negligenciada com que lidamos com a qualidade de vida nesta população. 

De acordo com o exposto, verificamos um número elevado de notificações 

de novos casos de contaminação pelo HIV na terceira idade, tornando essencial a 

atuação do enfermeiro no processo educativo do idoso para a prevenção da AIDS. 

 

3. OBJETIVO 

Descrever a abordagem preventiva da equipe de enfermagem, na DST/AIDS 

em idosos. 

 

4. METODOLOGIA  

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, 

na BVS, e bases de dados eletrônicos como: DATASUS, SCIELO, Ministério da 

Saúde, LILACS, sendo selecionados 27 artigos científicos publicados entre 2003 a 



2014. Foram utilizados os seguintes descritores em saúde: idosos, sexualidade, 

vulnerabilidade, AIDS, prevenção em DST.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Diversos são os fatores que fazem com que os idosos corram risco de 

infecção pelo HIV tais quais: sexualidade ativa, sem o uso do preservativo, crença 

que não estão sujeitos ao contágio pelo HIV, homens homossexuais idosos podem 

começar um relacionamento com homens mais jovens, uso de drogas 

injetáveis/intravenosa [...] alterações normais relacionada com a idade como a 

redução da função imune e a susceptibilidade a diversos tipos de outras doenças 

(BRUNNER&SUDDART, 2010 p.1578). 

Na concepção de Souza et al (2011, p.203), os idosos estão tendo relações 

sexuais desprotegidas e o fato de terem um companheiro após os 60 anos e uma 

vida sexual ativa mexe com o sentimento de prazer e insegurança. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

6.1 Abordagem no atendimento ao idoso nos Serviços de Saúde: é 

fundamental a parceria com a rede de atenção básica, pois por meio dela é possível 

promover discussões sobre a sexualidade, diversidade sexual, acesso aos 

preservativos e gel lubrificante e a realização de teste para a detecção da doença e 

outras DSTs (BEPA, 2011, p.19). 

6.2 Abordagem do idoso nos grupos de convivência: Segundo Bepa (2011, 

p.20), é importante realizar oficinas de sexo mais seguro entre os idosos, 

destacando uma linguagem clara e exposição adequada às necessidades desta 

população. É necessário levar a estes espaços discussões sobre as diferentes 

maneiras de vivenciar a sexualidade, promover o diálogo e a discussão do uso do 

preservativo para prevenir as DST/AIDS. 

6.3 Abordagem do idoso na consulta de enfermagem: de acordo com 

Perdigão et al (2013 p.217), o enfermeiro durante o acolhimento e o aconselhamento 

tem a oportunidade de estabelecer com o idoso uma relação de confiança e 

interação, devendo busca estratégias para investigar sobre situações que envolvam 

a intimidade dos idosos sem causar-lhe constrangimento, para esclarecer dúvidas 

que podem surgir sobre os métodos de transmissão e prevenção da AIDS. 
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