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Resumo: O envelhecimento é uma fase do desenvolvimento comum ao homem, um 

processo marcado por mudanças físicas, psicológicas e sociais. A intimidade sexual 

e a sexualidade são características que definem o indivíduo e frequentemente 

influenciam a forma de viver e envelhecer de cada ser humano. A presente pesquisa 

teve por objetivo analisar e verificar a percepção do idoso sobre a sexualidade na 

velhice, tendo como foco sua percepção sobre o tema quando jovem e em seu 

momento atual. Para o levantamento de dados, foram aplicados o Questionário 

sobre a sexualidade na Terceira Idade – QSTI e entrevista composta por duas 

perguntas abertas. Participaram 16 idosos, com média de idade de 73 anos, sendo 

43,75% viúvos. Observou-se que 29,41% nunca pensou sobre o assunto em sua 

juventude, e 23,53% alegaram não ter uma percepção sobre o assunto na época por 

se tratar de um “tabu”. Pode-se concluir que a questão cultural vigente na época em 

relação ao tema da sexualidade era muito forte e perdura até o presente, pois muitos 

idosos tiveram dificuldade ou recusaram participar da pesquisa por considerarem o 

tema como “tabu”.  
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Introdução 

O envelhecimento é uma fase do desenvolvimento comum ao homem, um 

processo marcado por mudanças físicas, psicológicas e sociais. De acordo com os 

autores Cruz e Ferreira (2011), as alterações estruturais e funcionais pertinentes ao 

envelhecimento podem variar de um indivíduo para o outro, sendo assim impossível 

afirmar que as alterações sejam ditadas exclusivamente pelo processo de 

envelhecimento, já que fatores genéticos e ambientais podem também estar 

presentes e interferirem neste processo. Com a atenção voltada às questões sociais 

que envolvem o envelhecer, Nogueira, Brasil, Sousa, Santos e Dourado (2013) 

sugerem que o amor, a intimidade sexual e a sexualidade são características que 

definem o indivíduo e frequentemente influenciam a forma de viver e envelhecer de 

cada ser humano. Debert e Brigeiro (2012) argumentam sobre o discurso de 

especialistas gerontólogos e sexólogos, que incluem a sexualidade como um dos 

pilares do "envelhecimento ativo", além de elucidarem a possibilidade de praticar o 

sexo até o fim da vida, descrevem-no como uma atividade benéfica para o 

envelhecimento bem sucedido. 



 

Objetivos: O objetivo da pesquisa é analisar e verificar a percepção que o idoso 

possui referente à sexualidade no processo de envelhecimento, em dois períodos do 

desenvolvimento humano: na juventude e na velhice. 

Metodologia 

Participantes: Participaram 16 idosos moradores da cidade de São Paulo, com idade 

superior ou igual a 60 anos, de gênero masculino ou feminino, alfabetizados e 

frequentadores de uma Clínica Escola de Fisioterapia. 

Material: Foi elaborado e aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), cujo objetivo foi esclarecer aos participantes os objetivos e os 

procedimentos da pesquisa. Para o levantamento dos dados foi utilizado o 

Questionário Sobre a Sexualidade na Terceira Idade – QSTI formulado por Cardoso 

(2009), constituído de sete perguntas classificadas por níveis de importância. Foi 

aplicado, como complemento, um questionário sociodemográfico com duas 

perguntas abertas referentes à percepção que o idoso tinha sobre a sexualidade na 

velhice quando jovem e o que pensa sobre a sexualidade em sua atual fase de 

desenvolvimento. 

  

Desenvolvimento 

Os idosos foram convidados por contato pessoal ou telefônico para participarem da 

pesquisa, conforme foi acordado com o responsável da Clínica e sem interferir nas 

atividades realizadas neste espaço. Foram aplicados o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, Questionário Sobre a Sexualidade na Terceira Idade e 

Questionário Sociodemográfico contendo duas perguntas abertas sobre sexualidade 

na velhice. 

Resultados Preliminares : Os 16 idosos tinham média de idade de 73 anos, a 

maioria do sexo feminino, sendo 87,50% mulheres e 12,50% homens. No que 

refere-se à escolaridade 50,00% dos entrevistados cursaram o ensino fundamental, 

31,25% completaram o ensino médio, 12,50% possuíam ensino superior e 6,25% 

equivalente a um participante nunca estudou formalmente, porém mencionou saber 

ler e escrever. Os participantes eram em 43,75% viúvos, 25,00% casados, 18,75% 

divorciados e 12,50% solteiros. A grande maioria dos entrevistados já eram 



aposentados (87,50%) e 12,50% não exerciam nenhuma profissão e não eram 

aposentados.  

Quando analisado a percepção dos idosos sobre sua visão da sexualidade na 

velhice quando ainda eram jovens, 29,41% afirmaram que nunca haviam pensado 

sobre esse assunto, 23,53% pensava que o sexo não seria a mesma coisa na 

velhice e a mesma porcentagem alegou não ter uma percepção sobre o assunto na 

época por se tratar de um “tabu”, enquanto a menor parte achava que não existia 

(5,88%) ou que duraria a vida toda (11,76%) e o restante não entendeu a pergunta.  

Referente à atual percepção dos idosos sobre a sexualidade na velhice 

18,75% acha que ainda pode-se ter uma vida sexual normal quando se tem um 

parceiro, a mesma porcentagem diz não pensar mais sobre o assunto, sendo o 

mesmo número de pessoas os que não entenderam a pergunta; 12,50% acham que 

a sexualidade ainda é muito importante e o mesmo número diz que mesmo 

diminuindo a frequência sexual continua sendo bom; 6,25% dos idosos 

mencionaram que a atividade sexual é menos frequente e menos intensa, também 

6,25% não tem uma percepção sobre o assunto e a mesma porcentagem acredita 

que a sexualidade torna-se muito mais ligada ao cuidado e a troca de experiências. 
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