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RESUMO 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV), causador da AIDS, ataca o sistema 

imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. O objetivo da 

pesquisa é identificar na literatura cientifica as formas de atuação do enfermeiro na 

prevenção do HIV na terceira idade. Justifica-se a escolha desse tema, devido a 

importância da prevenção do HIV na terceira idade, consideramos esse tema 

fundamental, não apenas para o enfrentamento da doença, mas também para que 

sejam orientados quanto a prevenção, promovendo a assistência de forma integral. 

Para a presente revisão integrativa da literatura ,foram utilizadas as seguintes base 

de dados: LILAS ,SCIELO e BDENF e os seguintes descritores: HIV; Idoso e 

Enfermagem. A pesquisa nas bases de dados permitiu o levantamento de 90 

publicações por meio do uso combinado dos descritores, onde destes apenas 17 

atenderam aos critérios e foram selecionados para posteriores discussão: 

Manifestações clínicas da doença ; O preconceito com o portador do HIV na terceira 

idade; Atuação do enfermeiro junto a este idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é apontada como uma DST. 

Embora o contágio pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) (responsável pelo 

desenvolvimento da AIDS), possa ocorrer em qualquer fase da vida, tem se 

observado cada vez mais a vulnerabilidade de contaminação pelo HIV em 

populações específicas, com uma maior tendência de crescimento de infecção no 

público idoso (SILVA et al, 2010). 

As mudanças ocorridas na população idosa com vida sexual ativa os deixam mais 

vulneráveis à infecção pelo HIV. Trazendo um desafio para os profissionais da 

saúde, levando a discussão de conhecimentos em relação ao comportamento dos 

idosos frente ao HIV, com base nos diagnósticos de enfermagem, acaba-se 

identificando na necessidade de uma avaliação mais ampla das necessidades de 

saúde e fatores que vulnerabilizam o idoso, visando subsidiar o planejamento de 

ações nos serviços de saúde. (BITTENCOURT et al., 2015). 



Sob essa perspectiva, as intervenções devem ser planejadas exigindo dos 

profissionais capacitados sobre a complexidade do vírus e da doença por ele 

provocada. Esses profissionais necessitam ter a capacidade de questionar e 

analisar, sendo necessária a implementação de estratégias de cuidados e suporte 

que venham a abranger a população idosa, familiares e comunidade afetadas (LIMA; 

FREITAS, 2012). 

OBJETIVO 

 Identificar na literatura cientifica as formas de atuação do enfermeiro na prevenção 

do HIV na terceira idade. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa da literatura, que consiste na 

construção de uma análise ampla da literatura (MENDES; GALVÃO; SILVEIRA, 

2008). 

DESENVOLVIMENTO 

 A possibilidade de uma pessoa idosa ser infectada pelo HIV parece ser invisível aos 

olhos da sociedade e dos próprios idosos, ponderando que a sexualidade, nesta 

faixa etária, ainda é tratada como tabu tanto pelos idosos quanto pela sociedade em 

geral. Por reconhecer a importância da prevenção do HIV na terceira idade, 

consideramos a escolha desse tema fundamental, não apenas para o enfrentamento 

da doença, mas também para que sejam orientados quanto à prevenção. Diante 

disso formulou-se a pergunta norteadora desta revisão: Como o enfermeiro tem 

atuado na prevenção do HIV na terceira idade? 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Para realização desta pesquisa foram consultadas as bases de dados 

informatizadas: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), o Portal SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), e BDENF (Biblioteca 

Cochrane e Base de dados de enfermagem). Para a localização dos artigos, foram 

utilizados os descritores da busca registrados no banco de Descritores (DecS): HIV; 

Idoso e Enfermagem. Os critérios de inclusão dos artigos estabelecidos para este 

estudo foram: artigo de pesquisa publicado em periódicos nacionais na língua 



portuguesa, disponibilizados na íntegra nas bases de dados e ter sido publicado no 

período de 2008 a 2017. Já os critérios de exclusão foram: teses, dissertações, 

monografias, livros, artigos fora do recorte temporal, duplicidades, sendo 

considerado apenas o primeiro registro do artigo na base de dados. A pesquisa nas 

bases de dados permitiu o levantamento de 90 publicações por meio do uso 

combinado dos descritores, onde destes apenas 22 atenderam aos critérios de 

inclusão e foram selecionados para análise, apenas 16 estudos foram inclusos. Foi 

realizada uma leitura minuciosa de todos os artigos selecionadas de onde surgiu 3 

eixos que nortearão a discussão do presente estudo, são eles: Manifestações 

clínicas da doença ; O preconceito com o portador do HIV na terceira idade; Atuação 

do enfermeiro junto a este idoso. 
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