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Resumo 

Apesar de haver certo preconceito em relação à sexualidade do idoso, é um 

mito pensar que eles não têm atividades sexuais e, portanto, também estão 

suscetíveis às DST/ HIV. O objetivo geral deste estudo foi o de avaliar qual a 

compreensão e atitude que os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de 

ambos os sexos, tem sobre a AIDS/HIV.  Participaram 30 idosos, sendo 15 homens 

e 15 mulheres, não houve restrições para classes sociais e escolaridade. Utilizamos 

o instrumento QHIV31, que foi adaptado ao contexto desta pesquisa, no qual 

conteve 8 questões abertas e 6 questões fechadas sobre dados demográficos, 

comportamentos sexuais e sobre o que eles compreenderão sobre o tema. Os 

resultados revelaram que 37,73% das idosas e 35% dos idosos acreditam que a 

contaminação pelo HIV ocorre devido à relação sexual sem camisinha. O 

conhecimento sobre a doença é adquirido por meio da televisão por 32,43% das 

idosas e 46,63% dos idosos; existe diferença no conhecimento de homens e 

mulheres sobre o vírus, sendo que os homens acreditam mais nos mitos do que as 

mulheres. Os homens idosos são mais ativos sexualmente (80%) do que as 

mulheres (26,66%). Esperamos que outros pesquisadores contribuam com novos 

estudos sobre o tema para disseminar os conhecimentos e minimizar a 

contaminação por este vírus na velhice. 

Palavras-chave: Envelhecimento, DST (Doença Sexualmente 

Transmissível), Comportamento Sexual e Sexualidade. 

 

Introdução 

Devido à longevidade e aos avanços da ciência, os idosos vêm 

redescobrindo o sexo, as mulheres com auxílio da reposição hormonal e os homens 

com auxílio de medicamentos para impotência. (Laroque, Affeldt, Cardoso, De 

Souza, Santana & Lange, 2011).Dando ênfase no idoso com relação a sua vida 

sexual, as pesquisas nos mostram que essa parte da população tem uma 

vulnerabilidade frente as DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e o HIV (Vírus 

da Imunodeficiência Humana). Segundo Laroque et al (2011) no Brasil, em 2009, 

foram notificados pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação, 918 casos 

de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) com pessoas de 60 anos ou 

mais. 



O vírus pode ser transmitido por meio de relações sexuais (oral, vaginal, 

anal) com parceiro (a) infectado (a), contato com sangue, em transfusões, objetos 

pontiagudos e cortantes, como agulhas, seringas e instrumentos com resíduo de 

sangue contaminado, seringas compartilhadas por usuários de drogas injetáveis, 

cortes, úlceras, feridas, sangramento, escoriações na pele e pela gravidez, parto e 

amamentação (perinatal). O HIV não é transmitido pela saliva, suor, espirro, tosse, 

toalhas, lençóis, piscinas, assentos sanitários, talheres, insetos entre outros mitos 

(Adrião, 2010).  

Santos e Assis (2011) descrevem que na maioria dos casos em idosos, o 

diagnóstico da doença acaba sendo realizado quando já se encontra em um estágio 

mais avançado, o que acaba dificultando e atrasando o tratamento. Isto ocorre 

porque os sintomas gerados pela doença são comuns na idade, tais como: cansaço, 

perda de peso, lapsos de memória, entre outros. 

Os autores ainda citam alguns fatores que podem estar associados à 

vulnerabilidade dos idosos, frente a esta doença, sendo eles: discriminação do sexo 

na terceira idade, vivemos em uma sociedade que ainda discrimina a sexualidade 

dos idosos, sendo assim, há escassez em orientações voltadas a prevenção para 

esta faixa etária; participação do idoso em grupos de terceira idade, faz com que o 

idoso tenha mais interação social e não seja "esquecido" ou "deixado de lado", 

nestes lugares é possível encontrar pessoas com idades parcialmente iguais a sua, 

o que acaba sendo um facilitador para um relacionamento afetivo e/ou sexual; a falta 

do uso de preservativo masculino em idosos, os homens com idade superior a 60 

anos temem em perder sua ereção por uso do preservativo, alegando só ser preciso 

quando se relacionam com profissionais do sexo, já as mulheres, não exigem mais o 

uso deste, por já não terem mais a capacidade de engravidar. Os idosos com maior 

poder aquisitivo também são classificados como mais vulneráveis frente à 

contaminação desta doença, porque pagam para ter sexo com um grande número 

de parceiras, o que facilita a contaminação e proliferação.  

O número de casos de idosos contaminados vem aumentando de forma 

progressiva na terceira idade Medeiros, Leal, Marques e Marino (2008) afirmam que 

no Brasil mais de 11% das pessoas de idade adulta avançada já são classificados 

como portadores do HIV.  

 

 



Objetivo Geral 

Analisar e comparar qual a compreensão e atitude que as pessoas com 

idade acima de 60 anos tem sobre HIV / AIDS.   

 

Objetivos Específicos 

1. Compreender o que cada idoso entende sobre AIDS/ HIV e se 

conhecem os meios de contaminação deste vírus; 

2. Levantar como o conhecimento sobre esta doença foi adquirido (caso 

este exista); 

3. Comparar o conhecimento da AIDS/ HIV entre os gêneros; 

4. Levantar se os idosos ainda mantêm uma vida sexual ativa e analisar 

quais são as formas de prevenção utilizadas por eles. 

 

Metodologia 

Participantes: Participaram da pesquisa 30 idosos, dos quais foram 

divididos em dois grupos: Gênero Masculino (GM, N = 15) e gênero feminino (GF, N 

= 15). Os participantes foram selecionados por conveniência, por indicação de 

outros pesquisadores e dos próprios idosos participantes. 

 Material: O projeto foi encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), depois de aprovado (Parecer nº639. 141 de 07/05/2014 e CAAE: 

30484214.3.0000.0089), esclarecemos com cada idoso quais seriam os objetivos da 

pesquisa e a importância de sua colaboração. O termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi o primeiro instrumento aplicado aos participantes, onde foram 

apresentados os objetivos para realização da pesquisa. Com a assinatura do termo 

o idoso confirmou a sua participação na coleta dos dados de forma voluntária. 

 Utilizamos o questionário QHIV31 elaborado por Lazarotto et al (2008), 

o qual foi adaptado, inserimos algumas questões abertas e excluímos as questão 

que não vinham de encontro com os nossos objetivos. Este instrumento levantou 

dados sócios demográficos, bem como, alguns comportamentos sexuais e qual a 

visão dos idosos frente ao HIV/AIDS.  

 

Desenvolvimento 

Após a aprovação do comitê de ética da Universidade São Judas Tadeu, 

demos início à pesquisa. Todos os contatos foram feitos individualmente, explicamos 



para os idosos a respeito de todos os métodos, procedimentos e os objetivos da 

pesquisa. Após a aceitação, os voluntários assinaram o termo de consentimento, 

com a finalidade de esclarecer possíveis dúvidas a respeito do trabalho e informar 

sobre o sigilo e comprometimento com cada participante. Foi explicado a cada idoso 

que sua identidade não seria revelada e que, para isso, as pesquisadoras utilizaram 

códigos, garantindo a confidencialidade de todos os envolvidos.  

Os participantes responderam o questionário que conteve seis questões 

fechadas e oito questões abertas. Quando solicitado, as pesquisadoras liam o 

questionário com a finalidade de obter um maior entendimento por parte dos idosos. 

Para menor ansiedade, não havia um tempo pré-determinado para responder as 

questões. O participante poderia, a qualquer momento, encerrar a sua participação 

no estudo, sem nenhum prejuízo, assim como entrar em contato com os 

pesquisadores e o Comitê de Ética para tirar dúvidas. Caso ocorresse algum 

desconforto devido ao conteúdo do material de pesquisa e o idoso necessitasse de 

acompanhamento psicológico seria encaminhado para atendimento gratuito no 

CENPA (Centro de Psicologia Aplicada), sendo que o primeiro acolhimento seria 

realizado pelas pesquisadoras que são graduandas de Psicologia.  

 

Resultados 

Os dados coletados a partir do questionário foram organizados, 

interpretados e apurados com análise qualitativa e quantitativa, com estatística 

descritiva e inferencial. A análise quantitativa dos resultados foi realizada por 

frequência e porcentagem, além da análise descritiva.  

 Na Tabela 1 foram dispostos os dados sobre o conhecimento que os 

idosos possuem sobre o vírus HIV/AIDS, desde o conceito da doença e os meios de 

contaminação. O gênero feminino apresentou maior percentual 37,78% na contração 

do vírus no ato sexual sem o uso da camisinha, o gênero masculino apresentou o 

índice percentual com uma diferença mínima 35% com relação ao mesmo meio de 

contaminação pela AIDS. Porém o gênero masculino apresentou maior porcentagem 

que o gênero feminino, a respeito do conceito da doença com 32,5% contra 24,44%. 

 

 

 

 



Tabela 1: Conhecimento dos idosos sobre AIDS/HIV e os meios de contaminação 

Conhecimento Feminino Masculino Total 

                     Contaminação F % F % F % 

Relação sexual sem camisinha 17 37,78 14 35 31 36,47 

Doença contagiosa/vírus perigoso 11 24,44 13 
   

32,5 24 28,24 
Sangue infectado/transfusão 7 15,56 2  5 9 10,59 
Uso de 
drogas/agulhas/seringas/cortes/feridas 5 11,1 3   7,5 8 9,41 
Contato físico/beijo/outros 3 6,7 4  10 7 8,24 
Parceiros infectados/relação com 
prostituta 1   2,22      1    2,5 2 2,35 
Camisinha 1   2,22 0   0 1 1,18 
Não sei 

  
3    7,5 3 3,53 

Total 45 100 40 100 85 100 

 

A Tabela 2 apresenta os canais que os idosos tiveram acesso as 

informações sobre o HIV/AIDS, sendo o meio televisivo o canal mais citado por 

ambos os gêneros pelo fácil acesso as diversas classes, 46,43% para o gênero 

masculino e 32,43% para o feminino. Seguido pelas mídias impressas, jornais e 

revistas, ambos com percentual de 21,62% no gênero feminino e 17,62% no gênero 

masculino. É interessante observar que o item médicos/hospitais é citado pelos 

idosos, no qual 8,11% são do gênero feminino e 7,14% do gênero masculino. 

 

Tabela 2: Como o conhecimento sobre esta doença foi adquirido 

Aquisição do 
Conhecimento 

Feminino Masculino        Total 

     
F        % F        %     F % 

TV 12 32,43 13 46,43 25 38,46 

Revista/Jornais 8 21,62 5 17,86 13 20,00 

Radio 8 21,62 5 17,86 13 20,00 

Amigos/Familiares 6 16,22 2 7,14 8 12,31 

Médicos/Hospitais 3 8,11 2 7,14 5 7,69 

Palestra no trabalho 0 0 1 3,57 1 1,54 

Total 37 100 28 100 65 100 

 

Os dados da Tabela 3 apresentam a comparação do conhecimento entre o 

gênero masculino e feminino por meio de perguntas fechadas, possibilitando 

identificar os conhecimentos baseados em dados científicos e mitos disseminados 

entre a população ao longo dos anos. O gênero feminino apresentou os maiores 



percentuais de conhecimento com respeito a contaminação por seringas e agulhas 

(31,91%) e na prevenção com o uso da camisinha (29,79%). O gênero masculino 

apresentou maior índice percentual com conhecimento baseado em mitos, como 

transmissão por sabonete, toalha, abraço e beijo (13,33%) quando comparado com 

percentual do gênero com (2,13%). Na categoria Não sei o gênero masculino 

apresentou maior percentual de respostas (27,27%) em identificar o HIV como 

causador da AIDS e que a AIDS ocorre somente em homossexuais e prostitutas. 

 

Tabela 3: Conhecimento da AIDS/ HIV entre os gêneros 

 

Em relação a vida sexual e métodos de prevenção, 80% dos homens idosos 

afirmaram ter vida sexual ativa, 20% não são ativos, enquanto que apenas 26,66% 

das mulheres tem vida sexual ativa e 66,66% não tem vida sexual e 6,66% não 

respondeu. A Tabela 4 apresenta os métodos preventivos utilizados pelos idosos 

masculinos e femininos, sendo identificado que a maioria dos idosos (41,18%) não 

utilizam nenhum método preventivo, pois mais de 66% afirmam não ter vida sexual 

ativa. Já os homens que afirmam ter vida sexual informam que não utilizam nenhum 

método (35,29%), o que representa um risco de contaminação pelo vírus HIV. Em 

Conhecimento 
Feminino Masculino 

VVerdadeiro Falso 
Não 
Sei Verdadeiro Falso Não sei 

Gênero 
F % 

F 
% 

F 
% 

F 
% 

F 
% 

F 
% 

HIV causador da 
AIDS 14 29,8 0 0 1 100 10 22,2 1 3,03 3 27,3 
Transmissão por 
sabonete, toalha, 
abraço, beijo. 1 2,13 14 33,3 0 0 6 13,3 8 24,2 1 9,09 
Camisinha impede 
contaminação 14 29,8 1 2,38 0 0 12 26,7 1 3,03 2 18,2 
Compartilhar 
seringas, agulhas 
contaminadas. 15 31,9 0 0 0 0 14 31,1 0 0 1 9,09 
AIDS ocorre 
somente em 
homossexuais, 
prostitutas. 2 4,26 13 31 0 0 1 2,22 11 33,3 3 27,3 
AIDS atinge 
somente jovens. 1 2,13 14 33,3 0 0 2 4,44 12 36,4 1 9,09 

Total 47 100 42 100 1 100    45        100 
        

33 100 11 100 



relação aos métodos utilizados, se destacam com 25,53% das respostas masculinas 

para camisinha e 17,65% para outros métodos. Já as idosas obteram o mesmo 

percentual (5,88%) para todas as opções: camisinha, único companheiro, não usar 

drogas e outros. 

 

Tabela 4: Levantamento da vida sexual dos idosos e quais os métodos de 
prevenção utilizados. 

 

Considerações Finais 

             Os dados obtidos nesta pesquisa proporcionaram um conhecimento 

valioso e surpreendente com relação ao conhecimento apresentado pelos idosos 

com idade igual ou superior a 60 anos, mostrando o avanço da comunicação com 

relação ao HIV/AIDS, demonstrando o reconhecimento e a conscientização da 

sociedade sobre o tema nesta faixa etária. Porém é importante destacar que este 

avanço ainda representa uma pequena parcela da população idosa, uma vez que 

neste estudo identificou-se conhecimento sobre a contaminação da AIDS/HIV 

baseada em mitos, adquiridos e disseminados pela população desde a descoberta 

da doença, além de constatar a falta de prevenção nos idosos com vida sexual ativa. 

            Os resultados obtidos na pesquisa demonstraram que o gênero 

masculino apresentou maior percentual a respeito do vírus HIV/AIDS com 32,5% 

contra 24,44% do gênero feminino. O conhecimento apresentado por estes idosos 

foi obtido mais pelo meio televiso em ambos os gêneros com 46,43% o gênero 

masculino e 32,43% o feminino, porém é interessante destacar que a área da saúde 

também tem disseminado conhecimento sobre o conceito da doença, contaminação 

Vida Sexual 
     Feminino    Masculino 

Total 
    Prevenção    Prevenção 

Prevenção 
F 

% 
F 

%      F % 

Camisinha 7 41,18 6 35,29 13 38,24 

Único parceiro 6 35,29 0 0 6 17,65 

Não usar drogas 1 5,88 4 23,53 5 14,71 

Nenhum método 1 5,88 2 11,76 3 8,82 

Outros 
 

1 5,88 2 11,76 3 8,82 

Sem resposta 1 5,88 3 17,65 4 11,76 

Total 17 100 17 100 34 100 



e prevenção, mesmo que substancial, para terceira idade, já que na pesquisa 8,11% 

correspondem as idosas que adquiriram conhecimento por meio de 

médicos/hospitais e 7,14% os idosos. 

        Em contra partida as mulheres idosas apresentaram os maiores 

percentuais sobre a contaminação da AIDS/HIV por seringas e agulhas (31,91%) e 

no uso da camisinha como método preventivo, com percentual de 29,79%. Os 

homens idosos obteram maior índice percentual (13,33%) na transmissão do 

HIV/AIDS através de abraço, beijo, sabonete, toalha, ou seja, tem seu conhecimento 

baseado em mitos da doença. Isto é reafirmado na categoria Não sei, na qual o 

gênero masculino apresenta o percentual de 27,27% que o HIV/AIDS ocorre 

somente em homossexuais e prostitutas. 

       Com relação a vida sexual ativa e os métodos de prevenção utilizados, 

constatou-se uma preocupação que já era esperada, sobre a falta do uso de 

prevenção para idosos sexualmente ativos, tendo maior percentual o gênero 

masculino 80% com vida sexual ativa e que não utiliza nenhum método preventivo 

(35,29%), mesmo apresentando o conhecimento sobre como prevenção a camisinha 

(25,53%). O gênero feminino apresentou maior índice percentual em não ter uma 

vida sexual ativa (66%), por isso não utilizam nenhum método preventivo com 

(41,18%) e menor conhecimento sobre os métodos preventivos (5,88%) para todos 

os tipos mencionados na pesquisa. 

       De acordo com a importância da produção cientifica, identificamos a 

necessidade da produção de mais estudos, sobre o tema para terceira idade, no 

levantamento do conhecimento adquirido, a divulgação do assunto, participação da 

área da saúde, pois encontrasse poucas informações cientificas direcionada para 

este publico. 
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