
 

 

 

TÍTULO: OPINIÃO DE HOMENS E MULHERES IDOSOS SOBRE A VIDA SEXUAL NA VELHICETÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DANIELA SOUZA DOS SANTOS, LETÍCIA FERREIRA ROCHA, LÍDIA DA SILVA
LACERDA, PRISCILA DA COSTA RAMOS
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARLA WITTERORIENTADOR(ES): 



Opinião de homens e mulheres idosos sobre a vida sexual na velhice. 

Resumo 

A perspectiva de vida vem aumentando consideravelmente, com o avanço da 

ciência e as descobertas de possibilidades de melhoria da qualidade de vida do 

brasileiro. A questão sexual é um dos fatores de fundamental importância na vida do 

ser humano, porém ainda pouco discutida e explorada na velhice. O objetivo desta 

pesquisa foi analisar e verificar os aspectos positivos e negativos da vida sexual na 

velhice, bem como o impacto ocasionado na qualidade de vida e bem estar do idoso. 

Participaram da pesquisa, 12 idosos do gênero feminino e 07 idosos do gênero 

masculino, com idade partir dos 60 anos, alfabetizados e brasileiros. Entregamos o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e na sequência aplicamos na 

respectiva ordem: um Questionário sócio demográfico com sete perguntas, a escala 

Quociente Sexual e por fim o teste WHOQOL–OLD composto por vinte e quatro 

perguntas.Os principais resultados encontrados foram: 33,33% com 65 anos e 

66,64% casados; a faceta Funcionamento do Sensório obteve melhor resultado para 

as mulheres (3,92) e a Autonomia para os homens (3,75); 37,5% dos idosos avaliam 

o desempenho sexual como regular a bom e 33% das idosas como ruim; 50% dos 

homens afirmam ter desejo sexual e 33,33% das mulheres nunca tem desejo; 50% 

dos idosos raramente e 41.67% das idosas nunca tem orgasmo ou satisfação 

sexual. Conclui-se que os idosos apresentam qualidade de vida nesta fase de 

desenvolvimento, embora a vida sexual na velhice não seja bem avaliada por 

homens e mulheres. 

Palavras-Chave: gerontologia, envelhecimento, Psicologia. 

 

Introdução 

O presente estudo aborda a vida sexual, a sexualidadena na velhice e a 

influência deste seguimento nessa população, buscando elucidar os possíveis 

aspectos positivos e negativos em relação a qualidade de vida destes idosos. Com o 

aumento da população idosa, apesar de ter crescido o interesse dos pesquisadores 

por esse tema, e  existirem estudos significativos sobre os idosos, ainda assim se 

faz nescessário buscar maiores panoramas sobre o envelhecimento, a velhice e 

qualidade de vida nessa faixa etária. O percentual de pessoas idosas é de 11,1% da 



população brasileira, o que significa um total de 21 milhões de pessoas, podendo 

alcançar em 2050, uma porcentagem de 20% dos brasileiros (Bastos et al., 2012). 

O processo de envelhecimento pode ser definido como aquele que causa 

alterações biológicas, psicológicas e sociais, isso porque, é um processo que 

modifica todos os aspectos da vida do individuo. Pode-se considerar um ciclo, onde 

pouco a pouco alguns sinais da idade podem aparecer e marcar a passagem de 

uma fase adulta para a velhice. Esses sinais podem ser os cabelos brancos, marcas 

de rugas, hábitos diferenciados e o principal fator nessa fase são as alterações 

fisiológicas, relacionadas a saúde e ao organismo do individuo. Quanto as 

modificações psicológicas, estas  dizem respeito a adaptação do ser humano a nova 

fase da vida, as vivências cotidianas, e de  como esse processo é encarado. Para as 

alterações sociais, o processo de envelhecimentopode acarretar uma diminuição no 

convívio social, devido a baixa produtividade e desempenhodo individuo, podendo 

ser relacionado ao poder econômico e a performance física e vigor (Santos, 2010). 

Vivendo em um sistema capitalista e que impõe a competitividade, se faz 

necessária, agilidade, produtividade e todas as características de jovialidade para 

tornar-se integrante significativo do mercado de trabalho, desse modo evita-se ao 

máximo envelhecer e pouco se discute  sobre o processo de envelhecimento e a 

velhice em si, pois a maior parte da população o ignora ou até mesmo não deseja 

pensar no futuro que parece estar distante. Envelhecimento e velhice, são termos 

parecidos, porém que trazem momentos distintos na vida, que fazem com que o 

sujeito vivencie um misto de modificações, emoções e transições em todos os 

aspectos. (Souza, Matias & Brêtas, 2010). 

Indiscutivelmente todos os seres vivos, passarão pelo processo de 

envelhecimento e possivelmente chegarão a velhice, para algumas pessoas 

envelhecer assusta, é inesperado, deste modo, muitos não conseguem lidar de 

maneira natural  com algumas mudanças ocorridas e este processo pode gerar uma 

série de sofrimentos, angústias, sentimentos de culpa, reflexões demasiadas 

referente ao passado, possíveis conquistas e frustrações. Ocorrem modificações na 

vida sexual, alterações fisicas e doenças. (Souza, Matias & Brêtas, 2010). 

A vida sexual é um tópico complexo e de teor polêmico. Por muitas décadas 

foi considerado um tabu, pecado para algumas culturas e reprimida pela sociedade. 

O assunto sofreu rupturas, atualmente a censura está minimizada. A fim de entender 



sobre a vida sexual na senilidade, cabe conceituar velhice, sexo e sexualidade. 

(Bastos et al., 2012).  

Segundo Santos (2010), a velhice é como um estado, diferente do processo 

de envelhecimento, pois nela se caracterizam as marcas e evidências corporais, 

como; rugas, enrigecimento da coluna vertebral, diminuição de reflexos, entre 

outros. Isto faz da velhice um estado e não propriamente dito um processo, pois, o 

sujeito pode ser acometido por todas estas características mesmo não sendo idoso, 

ou então, com procedimentos cirúrgicos, usufrindo de produtos cosméticos, e 

atividades físicas específicas para camuflar sua verdadeira idade, parecendo mais 

jovem. Isso faz da velhice a última fase do processo de envelhecimento, porque não 

se pode determinar se um imdividuo é velho por suas alterações corporais, pois a 

velhice é como o individuo vê asi mesmo e como sente-se,  não sendo possível 

determina-la somente pela idade. 

Viana & Madruga (2008), defendem que a qualidade de vida na velhice, está 

diretamente ligada ao modo como o indivíduo se percebe. A idade não é 

simplesmente um acontecimento biológico, é um fenômeno social. O modo como a 

pessoa vive, se sente, se relaciona com os outros e com a própria vida é que irá 

determinar a sua idade, e não a quantidade de anos vividos.  

A sexualidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como de 

suma importância para qualidade de vida, garantindo ao ser humano o direito a 

saúde sexual, que é presumida por um bem estar biopsicossocial, relacionado à 

sexualidade, pode ser induzida através de comportamentos, fatores genéticos e 

biológicos. Sexualidade é uma atribuição humana que se inicia na infância e se 

manifesta em diversas fases da vida, está compreende: relação sexual, erotismo, 

prazer, orientação sexual e reprodução e pode ser expressa por meio de 

pensamentos, desejos, fantasias, comportamentos e ao relacionar-se com o outro, 

sofre influência da subjetividade do indivíduo, da política, sociedade, cultura, ética, 

leis, história e religião. (Lara, 2009). 

Para Bozon (2004, citado por Maia & Anacleto, 2010), a sexualidade humana 

tem caráter social, envolve a atividade mental e a corporeidade aprendidas pela 

cultura. É constituída pelo contexto social e não biológico, há uma dependência das 

relações culturais.Segundo Bastos et al.(2012), existem poucos relatos, a respeito 

do sentido do relacionamento sexual entre os idosos. Entretanto o pequeno número 

de estudos publicados revela que o interesse sexual, embora diminua, permanece 



mesmo na velhice. Um dos primeiros estudos qualitativos, feito por Moreira et al. 

(2005), citado por Bastos et al. (2012), envolvendo idosos em questões de 

sexualidade e saúde na vida sexual, estão alterando este quadro, por evidenciar, 

que a atividade sexual represente grande significado para qualidade de vida no 

envelhecimento. 

Partindo deste contexto, será feita uma apresentação de análise de dados 

sobre a vida sexual de idosos, buscando um panorama, de como se encontra na 

atualidade a questão do sexo entre pessoas acima de 60 anos, e qual a influência 

deste quadro na qualidade de vida desses indivíduos. 

Objetivos 

Analisar e verificar os aspectos positivos e negativos da vida sexual na velhice, bem 

como o impacto ocasionado na qualidade de vida e bem estar do idoso. 

Metodologia 

Participantes 

Participaram da pesquisa 20 idosos com idade a partir de 60 anos, sendo 12 

do gênero feminino e 07 do gênero masculino. Cada idoso foi submetido aos 

instrumentos, individualmente, dois participantes receberam uma visita de acordo 

com a sua disponibilidade, com duração de 1 hora. Entregamos os instrumentospara 

dezoito participantes, os mesmos devolveram os questionários após 

aproximadamente uma semana.  

Material 

  O termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi o primeiro 

instrumento aplicado aos participantes, onde foram apresentadas todas as 

informações referentes à realização da pesquisa, para que possa manifestar sua 

vontade de ser voluntário no estudo, por meio da assinatura no termo. Para o 

levantamento inicial de dados foi preenchido um questionário sóciodemográfico para 

a caracterização dos participantes. Para investigarmos com mais afinco a vida 

sexual do idoso, utilizamos a escala de Quociente Sexual – Versão Feminina e 

Versão Masculina para os respectivos gêneros. Para a avaliação da qualidade de 

vida, utilizamos o World Health Organization Quality of Life (WHOQOL–OLD). Nos 

casos em que entregamos os questionários deixamos as folhas na ordem correta e 

orientamos quanto à forma de preenchimento. 



Desenvolvimento 

O projeto foi enviado para o Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

São Judas Tadeu para ser avaliado e foi aprovado sob o protocolo nº 028944/2014 e 

CAEE: 30484314.4.0000.0089. Após a aprovação, osparticipantes foram recrutados, 

as pesquisadoras, explicaram os objetivos da pesquisa, com dois idosos foi 

acordado o local onde seria realizado o encontro e os outros dezoitos deixamos a 

pesquisa com eles para que pudessem responder.Foi entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, uma ficou em poder do 

participante e a outra do pesquisador. Neste documento, o participante ficou ciente 

dos riscos, benefícios e garantias da pesquisa, para poder decidir, de forma livre e 

esclarecida, o seu consentimento em participar do estudo. Foi realizada uma visita 

aos voluntários de acordo com a disponibilidade dos mesmos, para o levantamento 

das informações. Após o preenchimento do TCLE, os participantes responderam os 

seguintes instrumentos na respectiva ordem: Questionário sóciodemográfico, Escala 

Quociente Sexual e WHOQOL–OLD. As aplicações dos instrumentos foram de 

aproximadamente uma hora, os participantes que levaram a pesquisa demoraram 

em média uma semana para devolver os questionários. 

  

Resultados e Discussão 

Os resultados da análise sobre a Opinião de homens e mulheres idosos sobre 

a vida sexual na velhice foram baseados numa amostra de 20 idosos na faixa etária 

entre 60 a 74 anos de idade, baseando-se nos últimos seis meses de sua vida 

sexual. Na Tabela 1 são apresentados os dados sóciodemográfico.  

Os dados da Tabela 1 caracterizam os participantes de acordo com gênero, 

quanto aos homens houve maior incidência de idosos com 64 anos sendo 37,50% 

dos participantes desta idade, quanto às mulheres houve maior participação de 

idosas com 65 anos, representando 33,33 % da amostra, do gênero feminino, pode-

se observar que 100,00% dos homens e 66, 67 % das mulheres, são casados, ou 

vivem com companheiro ou (a) e 16,67% das mulheres são divorciadas ou 

separadas, 8,33% das mulheres são viúvas ou solteiras. Todos os pesquisados, 

homens e mulheres, têm filhos. Quanto ao nível de escolaridade houve maior 

incidência de participantes com o ensino fundamental incompleto 30%. 

 



 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados do Whoqol-Old. Em geral, os 

idosos masculinos e femininos percebem que a sua vida tem qualidade. 

 

Na Tabela 2 observou-se que o gênero feminino em média representou 

melhor desempenho nas facetas referentes ao Funcionamento do sensório (M: 

3.92)Autonomia (M: 3,77), Atividades passadas, presentes e futuras (M: 3,54), 

Participação Social (M: 3,42), Morte e Morrer (M: 3,10) e Intimidade (M: 3,25) 

Enquanto que o gênero masculino obteve Funcionamento do sensório (M; 3,25) 

Autonomia (M: 3,75), Atividades passadas, presentes e futuras (M: 3,06), 

Participação Social (M: 3,59), Morte e Morrer (M: 3,16) e Intimidade (M: 3,28). 

Tabela 1. Distribuição de frequência das variáveis sóciodemográficas de 20 idosos

F % F %

 60 1 12,5 2 16,67

61 0 0,0 1 8,33

63 1 12,5 1 8,33

Idade 64 3 37,5 1 8,33

65 1 12,5 4 33,33

69 1 12,5 1 8,33

70 0 0,0 1 8,33

74 1 12,5 1 8,33

Casado (a) ou vive com companheiro (a) 8 100,0 8 66,67

Estado Civil Divorciado (a) ou separado (a) 0 0,0 2 16,67

Solteiro (a) 0 0,0 1 8,33

Viúvo (a) 0 0,0 1 8,33

0

1 2 25,0 1 8,33

2 2 25,0 4 33,33

Qtd. De Filhos 3 2 25,0 5 41,67

4 1 12,5 1 8,33

5 1 12,5 1 8,33

Masculino Feminino
Categorias

Tabela 2. Distribuição dos escores de QV dos 20 idosos, segundo WHOQOL - OLD

Média DP Média DP

Funcionamento do sensório 3,25 0,94 3,92 0,85

Autonomia 3,75 0,55 3,77 0,61

Facetas Atividades passadas, presentes e futuras 3,06 0,46 3,54 0,66

Participação social 3,59 0,35 3,42 0,82

Morte e morrer 3,16 1,04 3,10 1,16

Initimidade 3,28 0,81 3,25 1,32

Masculino Feminino
Escores de QV



Os idosos identificam que há qualidade de vida na velhice, pois apresentam 

índices positivos para todas as facetas, fato que corrobora a importância da 

compreensão da subjetividade e, consequentemente, da percepção de bem estar 

que é influenciada por diversos fatores intrínsecos e extrínsecos (Neri, 2011). Nota-

se a importância do enfoque interdisciplinar para a compreensão do fenômeno. 

Em relação à atuação no ato sexual, dos homens entrevistados 37,50% 

consideraram seu desempenho entre Bom a Excelente e Desfavorável a Regular, 

12,50 % Bom a Excelente e Ruim a Desfavorável, e nenhum considera Nulo a Ruim. 

Em as mulheres 33,33% considera Nulo a Ruim, 25% Desfavorável a Regular, 

16,67% Bom a Excelente e Regular a Bom e 8,33% Ruim a Desfavorável (Figura 1). 

 

Figura 1: Avaliação do desempenho sexual por homens e mulheres idosas. 
 

Segundo Bastos e col. (2012) as mulheres e os homens idosos têm uma 

percepção diferenciada sobre sexo e sexualidade, as mulheres por sua vez 

valorizam muito mais a sexualidade como um todo, que se caracteriza na troca de 

carinho, companheirismo, toque, troca de olhares, enquanto os homens por uma 

questão cultural atribuem extrema importância ao ato sexual, pois, este está 

relacionado aos seus aspectos de masculinidade, a virilidade para o homem 

representa a sua afirmação como homem, enquanto para mulher quanto maior sua 

idade menos importância é atribuída ao coito, este fato se dá devido à conotação 

negativa que é dada socialmente á prática do de sexo pela mulher idosa, como 

também pelas questões hormonais que prejudicam a satisfação sexual da mulher, o 

que por sua vez ilustra claramente os dados obtidos na dada pesquisa. 



Os dados da Figura 2 mostram resultados em relação ao quanto o interesse 

por sexo é suficiente para o indivíduo querer iniciar o ato sexual, do gênero 

masculino 50% responderam que o seu interesse é aproximadamente 50% das 

vezes e 12,5 % para a maioria das vezes, 12,5% às vezes, 12,5 % sempre e 12%, 5 

raramente e nenhum respondeu nunca. Quanto ao gênero feminino 33,3% 

respondeu nunca, 25 % na maioria das vezes, 16,7 % às vezes e aproximadamente 

50% das vezes, 8% sempre e nenhuma respondeu raramente.  

 

Figura 2: Avaliação do desejo sexual por homens e mulheres idosas 

 Segundo Bastos et al. (2012), são muitas as alterações que o corpo do ser 

humano sofre com o envelhecimento. Muitos idosos apresentaram importante 

interesse sexual em seu estudo e perceberam esse interesse é demonstrado por 

outras formas, como abraços, carinhos e até companheirismo. Em nosso estudo 

verificamos que as mulheres sofrem mais com a falta de desejo sexual e com os 

homens esse resultado foi nulo.   

Conforme demonstra a Figura 3, os homens entrevistados 50% raramente 

consegue chegar ao orgasmo nas relações sexuais, 25% às vezes, 12,5% 

respondeu a maioria das vezes e sempre e nenhum respondeu nunca. Do gênero 

feminino 41,67% nunca consegue chegar ao orgasmo nas relações sexuais, 16,67% 

às vezes e raramente, 8% a maioria das vezes e 0% respondeu sempre. 



 

Figura 3: Avaliação do orgasmo e satisfação sexual por homens e mulheres idosas. 

 

O orgasmo e satisfação sexual entre homens e mulheres idosos são 

vivenciados com intensidade diferentes. Para Castro & Reis (2002) citado por 

Martins (2012) o que altera na mulher com idade mais avançada em relação à 

função sexual é o tipo de resposta sexual, que se torna mais lenta e menos intensa 

em função da diminuição do estrogênio circulante, porém não menos prazerosa ou 

satisfatória. Com o envelhecimento existe uma diminuição da duração do orgasmo, 

menos contrações vaginais e mais fracas. Em consonância, a presente pesquisa 

aponta baixa frequência no orgasmo e satisfação sexual das mulheres idosas.   

De acordo com Capodieci (2000) citado por Martins (2012) as mudanças 

fisiológicas do homem idoso não interferem no prazer vivenciado na fase culminante 

do orgasmo, mesmo com a diminuição ou o desaparecimento da fase pré-

ejaculatória. A presente pesquisa aponta que a satisfação do homem idoso o 

orgasmo sobre uma diminuição, entretanto, não altera significante a sua satisfação 

sexual. 

 

Considerações Finais 

 A pesquisa revelou que embora os idosos avaliem de forma positiva a 

qualidade de vida e afirmem que sentem bem estar na velhice, à vida sexual não é 

percebida da mesma forma, sendo considerada de forma mais negativa, 

principalmente pelas mulheres, do que positiva. A avaliação negativa das idosas 

demonstra a influência cultural e social de uma época em que o tema da 

sexualidade era visto como tabu pecado e tinha conotações negativas, o que 

desencoraja a mulher idosa a manifestar sua sexualidade na totalidade, atribuindo 



assim uma ideia de que, o sexo é apenas para os mais jovens, sem contar com a 

vergonha que é sentida por essas mulheres, que se sentem pouco a vontade para 

procurar um médico e discutir questões de melhorias em relação a sua vida sexual, 

como os tratamentos a base de hormônio e o uso de lubrificantes, o que é de suma 

importância para sua satisfação sexual. 

Embora a avaliação dos idosos tenha sido um tanto quanto melhor que das 

idosas ainda sim fica manifesto que a sexualidade dos idosos ainda hoje está 

norteada por valores sociais e culturais, que se arrastam desde o século passado e 

estão arraigadas até hoje em nossa sociedade, o valor imposto de que o idoso tem 

que ser assexuado influencia diretamente no comportamento sexual dessa etnia, 

entretanto fica evidente através dos dados obtidos que o bem estar na velhice não 

está diretamente relacionado à satisfação sexual. Visto que os estudos nesta área 

ainda são insipientes principalmente no Brasil, se fazem necessários maiores 

investigações sobre este tema, visto que o assunto ainda é cingido de muitos 

preconceitos, por parte da sociedade, dos profissionais da saúde e principalmente 

pelos próprios idosos. 
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