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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento deve ser entendido como um processo de mudanças 

biopsicossociais, observando que alguns comportamentos são identificados como 

característicos do próprio envelhecer. Como todas as fases da vida, o envelhecimento 

tem uma dimensão da realidade vivida, que altera a relação do indivíduo com o tempo, 

acarretando em mudanças em suas relações com o mundo e com as suas próprias 

vivencias (FREITAS; QUEIROZ; SOUSA, 2010).  

As contínuas mudanças decorrentes do aumento da presença do idoso em 

nossa sociedade exigem uma nova postura dos profissionais frente aos assuntos 

sobre a sexualidade, por essa razão é questionável se os órgãos educativos nos 

ambientes universitários têm buscado investir no desenvolvimento de técnicas, 

habilidades e conhecimentos para atender as demandas e os desafios do processo 

de envelhecimento (RABELO; LIMA, 2011). 

Tanto para os homens quanto para as mulheres o sexo ainda é o centro de 

muitas preocupações que geram angustia, desejos, traumas e injustiças o que 

interfere na diminuição ou no aumento da vontade sexual. Na velhice existe uma 

falência das funções dos órgãos vitais do erotismo, além das mudanças nos aspectos 

físicos, à vida sexual do idoso está diretamente ligada a suas crenças, valores, tabus 

e cultura que por sua vez determina padrões específicos de atividades sexuais 

(SILVA, 2003). 

Para Bernardo e Cortina (2012), a sexualidade nos dias atuais é um tema 

bastante discutido, mas quando se trata da sexualidade do idoso, quase não se ouve 

falar, é um assunto pouco tratado por profissionais da saúde. Há ainda em nossa 

sociedade uma ideia distorcida de que a pessoa idosa não tem desejo ou vida sexual, 

mas se esquece de que a sexualidade não se reduz a genitalidade, existe também 

uma relação de afeto que é primordial ao ser humano.  

Como aponta Socci (2011), muitos fatores podem influenciar na vida sexual do 

idoso, entre eles aspectos psíquicos como a autoestima e condições gerais da saúde, 

isso não pode ser generalizado, pois não ocorre de maneira igual para todos que estão 

nessa fase da vida e não significa o declínio das práticas sexuais, a atividade sexual 

na velhice continua sendo um aspecto essencial do bem estar e da qualidade de vida, 

em cada etapa da vida ocorrem modificações, deixando as respostas sexuais 

diferentes, mas não necessariamente ruins. 



OBJETIVOS 

Verificar e analisar como os futuros profissionais da saúde conhecem e se 

posicionam em relação à sexualidade do idoso. Investigar aspecto sócio demográfico, 

o conhecimento e atitude dos universitários da área da saúde em relação à 

sexualidade do idoso comparando-se por curso e gênero. 

 

METODOLOGIA 

A amostra se dará por conveniência, constituída de 270 (duzentos e setenta) 

universitários da área da saúde de uma Universidade privada localizada na grande 

São Paulo. Serão selecionados 30 (trinta) alunos do último semestre, dos cursos de 

Psicologia, Medicina, Fisioterapia, Educação Física, Odontologia, Enfermagem, 

Farmácia, Biomedicina e Nutrição. Será utilizado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), Autorização dos Coordenadores de curso para aplicação dos 

instrumentos coletivamente, Ficha de Informações Sociodemográficas Específicas, 

para caracterizar os participantes em: curso, gênero, estado civil, idade, religião de 

educação, de pratica atual e experiência/convívio com idoso. Fará parte da pesquisa 

o instrumento ASKAS (Escala de Atitudes e Conhecimento sobre sexualidade no 

Envelhecimento – versão Brasileira) juntamente com a Escala sobre atitudes sexuais, 

cujo objetivo será de avaliar o conhecimento e atitude em relação à sexualidade do 

idoso, de forma indireta, pois abordará a opinião dos universitários frente a 

sexualidade na velhice (VIANA; GUINARDELLO; MADRUGA, 2010). 

Os dados serão analisados de forma quantitativa e qualitativa. A análise 

quantitativa será realizada a partir: a) dos dados obtidos no questionário sócio 

demográfico; b) dos dados da Escala ASKAS com a Escala sobre atitudes sexuais.  

Esta análise se baseará na margem de erro de 0,05%, sendo esta a mais utilizada em 

pesquisas da Psicologia. Quanto aos testes estatísticos serão definidos conforme a 

distribuição da amostra, utilizando estatística não paramétrica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O estudo caracteriza-se como descritivo, de campo e de caráter quantitativo e 

qualitativo. Após a obtenção do consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

-UMC, serão contatados os coordenadores dos cursos citados para os quais será 

entregue a carta pedindo a autorização para aplicação dos instrumentos desta 

pesquisa. Com a carta autorizada, será marcado dia e horário para aplicação dos 



instrumentos coletivamente. Os acadêmicos serão convidados a participar e aos que 

concordarem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, 

será entregue o Questionário sócio demográfico, a escala sobre atitudes sexuais e a 

escala ASKAS. Este material será recolhido separadamente, um envelope com os 

TCLEs e outro com o material respondido, para se evitar possibilidade de 

identificação. Não são previsíveis riscos nessa pesquisa, entretanto se houver algum 

desconforto ou constrangimento, poderá ser encaminhado (a) ao Serviço Escola de 

Psicologia da Universidade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram lidos e fichados os artigos sobre o tema, recolhida as 

assinaturas dos coordenadores dos cursos de Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia e Nutrição, foram iniciadas em agosto a aplicação dos instrumentos para os 

alunos dos cursos já autorizados com previsão de encerramento para o mês outubro. 

Ao final da coleta dos dados supõe-se que os futuros profissionais da área da saúde 

tendem a compreender pouco a respeito do envelhecimento e da sexualidade do 

idoso. 
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