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1. Resumo 

O estudo visa identificar estratégias de prevenção para infecções sexualmente 

transmissíveis em grupos de terceira idade. O método utilizado foi a pesquisa 

bibliográfica, utilizando as bases de dados da BVS (Lilacs e Scielo). Os resultados 

são discutidos em três categorias: Encontros terapêuticos, Educação em Saúde e 

Campanhas educativas.    

2. Introdução  

Com o avanço das tecnologias e mudança no estilo de vida, principalmente 

relacionadas à saúde, verificamos um aumento da população idosa como mostra o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); em 1940 a expectativa de vida 

era de 45 anos, e em 2015 passou para 75 anos, um aumento de 30 anos. Diante 

deste aumento da população idosa, cresce também outros índices relacionados às 

doenças na terceira idade como aumento de infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) entre os idosos, em especial as IST e HIV/Aids (BRASIL, 2016).  

O Boletim Epidemiológico - HIV/Aids de 2016, do Ministério da Saúde, apresenta 

informações sobre casos de HIV e Aids no Brasil. Com relação à infecção por HIV 

em pessoas com 60 anos ou mais no período de 2007 a 2016 o total de casos foi de 

3863 indivíduos infectados, com o ápice da infecção no ano de 2015, com 998 casos 

notificados. Outras infecções sexualmente transmissíveis também podem afetar os 

idosos; como a hepatite, gonorreia, clamídia, cancro mole, sífilis e a tricomoníase. A 

hepatite B é prevalente em idosos acima de 60 anos, com 1.764 casos notificados 

no ano de 2015. (BRASIL, 2016).  

Como verificamos na literatura, o aumento da população de idosos com vida 

sexualmente ativa tem elevado o índice de infecções sexualmente transmissíveis 

neste grupo. Assim faz-se necessário compreender os fatores que tem levado ao 

aumento dos casos destas infecções e quais estratégias preventivas seriam mais 

adequadas para serem utilizadas pela equipe de saúde. 

3. Objetivo 

Identificar estratégias de prevenção para infecção sexualmente transmissíveis 

em grupos de terceira idade. 

4. Metodologia 

O método utilizado foi à pesquisa bibliográfica. O material foi constituído por 

artigos científicos publicados no período dos últimos 10 anos (2008 a 2017).  O 



levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consultas às seguintes fontes: 

BVS e bases de dados SCIELO e LILACS. As palavras-chave consideradas na 

pesquisa bibliográficas foram: Idoso, sexualidade, Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, vulnerabilidade do Idoso, comportamento de saúde, comportamento 

de risco, crenças de saúde.  

5. Desenvolvimento  

A literatura mostra que a prática sexual continua ativa no envelhecimento. 

Diferente do conceito da população  geral, que rotula os idosos como seres 

assexuados (BERTONCINI et al., 2007; GÁRCIA et al., 2012). 

As IST podem acarretar em uma série de complicações de outras doenças já 

vivenciadas pelo idoso, como por exemplo as chamadas doenças de base como a 

hipertensão arterial e diabetes mellitus. A carga ou peso sócio-moral vivenciada por 

pessoas com 60 anos de idade é fortíssima, pois diante de uma infecção 

sexualmente transmissível, grande parte dos idosos acabam negando ou 

escondendo a real forma de transmissão das infecções, muitas vezes por vergonha, 

medo da dupla rejeição, se insolando diante tais situações, dificultando no 

diagnóstico e no tratamento (SOUZA et al., 2011, DORNELAS NETO et al., 2015, 

SALDANHA et al. 2008). 

Segundo Garcia et al. (2012), há vários elementos que tornam os idosos 

vulneráveis às IST, HIV/ Aids. Entre elas está o próprio processo de envelhecimento, 

falta de orientação sobre a sexualidade e das possíveis infecções na terceira idade 

e, também, a não utilização de preservativos. Assim ficando claro a necessidades de 

estratégias voltada diretamente para esse grupo. 

6. Resultados Preliminares 

6. 1. Encontros terapêuticos 

Lazzarotto et al. (2013) afirmam que o acolhimento é uma estratégia essencial 

para construção de ambiente terapêutico ou oficinas educativas para o grupo da 

terceira idade. Este meio de se aproximar do idoso de modo a facilitar seu 

entendimento é citado por Saldanha et al. (2008), pois eles consideram que tais 

ambientes devem servir para o idoso tirar dúvidas e ser esclarecido sobre sua 

sexualidade, sobre o uso da camisinha masculina ou/e feminina, tabus enfrentado 

na velhice e impostos pela sociedade. 



6. 2. Educação em Saúde  

Esta estratégia propicia uma abordagem mais precisa com grupo de idoso em 

relação aos temas conceito, transmissão, prevenção, vulnerabilidade e tratamento 

das infecções sexualmente transmissíveis em especial o HIV/ Aids, além de criar um 

vinculo entre idoso e profissional da saúde. Tem-se destacado grande importância à 

prática do cuidado do enfermeiro frente a prevenção das IST entre idosos.  

6. 3. Campanhas Educativas 

Nesta categoria foram relacionados trabalhos que identificam certa carência de 

programas e políticas públicas voltadas para prevenção de IST e HIV/Aids para o 

idoso. Ultramari et al. (2011), acreditam que quanto mais investimento público existir 

voltado para a temática sexual do idoso, menor será a vulnerabilidade desta faixa 

etária a riscos de contágio de infecção sexualmente transmissíveis.  
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