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Resumo: O crescente aumento da população idosa no Brasil, bem como, a mudança 

no seu comportamento sexual, devido a potencialização das drogas destinadas a 

problemas hormonais e à disfunção erétil, incita à necessidade de reformulação de 

políticas públicas em saúde que garantam aos indivíduos idosos o conhecimento e o 

alcance de medidas preventivas em saúde que propiciem uma vida sexual segura e 

saudável, uma vez que essas mudanças comportamentais têm elevado a incidência 

das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) nessa faixa etária. Este estudo tem 

por objetivo discutir a vulnerabilidade dos idosos às IST e a maneira como a saúde 

pública tem lidado com esse cenário. Trata-se de uma revisão bibliográfica e as 

buscas ocorreram nas bases de dados SciELO, PubMed e em publicações 

institucionais do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde e Organização 

Panamericana de Saúde no período de março a julho de 2018. O número resumido 

de artigos coletados nesta revisão integrativa mostra que a produção científica sobre 

as ações em saúde voltadas à prevenção e promoção das ISTs ainda são insuficientes 

para avaliar o trabalho técnico-operacional realizado no Brasil no combate a essas 

infecções, principalmente sobre o HIV em idosos, bem como,  auxiliar os profissionais 

da área de saúde no combate a essa problemática na terceira idade. Temos vistos 

nesses trabalhos que as Unidades Básicas de Saúde, no mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, dispõem de recursos para elaboração de ações de 

educação em saúde sexual e prevenção de ISTs com intuito de reduzir 

comportamentos de risco, aumentar percepção de vulnerabilidade e promover um 

envelhecimento saudável. Diante disso se faz necessário a realização e publicação 

de ações de promoção à saúde sexual na terceira idade em UBSs de modo a criar no 

indivíduo e nos profissionais da atenção básica a conscientização de que a atividade 

sexual segura pode ser objeto de aprendizagem coletiva com o intuito de prevenção 

de doenças e promoção da saúde.  

Introdução 

Durante os últimos anos é possível observar uma inversão na pirâmide 

populacional, mostrando o aumento crescente da população acima de 60 anos, que 

de acordo com os dados do IBGE de 2015 chegam a 29,6 milhões no Brasil. Essa 

inversão é devido às melhorias na qualidade de vida, das quais podemos destacar o 

acesso à escolaridade, programas de vacinação, melhorias na seguridade social, 

entre outros¹.  Apesar do aumento da expectativa de vida indicar progressos nas 



condições de sobrevivência, os estudos sobre o envelhecimento humano também 

precisam analisar a qualidade desse prolongamento da vida. 

Com o intuito de olhar para esse grupo com mais atenção, principalmente no 

que tange aos aspectos sobre a sexualidade, este artigo redireciona o foco às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) adquiridas na terceira idade, bem como 

aos programas e práticas assistenciais ofertados na rede pública de saúde, uma vez 

que a sexualidade saudável tem papel fundamental na qualidade de vida desta 

população. 

Objetivo: Discutir a respeito da sexualidade do idoso, a sua vulnerabilidade a 

infecções sexualmente transmissíveis e a maneira como a saúde pública lida com 

esse cenário. 

Metodologia: O estudo foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico em 

bancos de dados Nacionais e Internacionais, obtidos através de pesquisa direta, em 

fontes como: SciELO, PubMed e em publicações institucionais do Ministério da Saúde, 

Organização Mundial de Saúde e Organização Panamericana de Saúde que serviram 

de base para a formulação de ideias conforme a construção do presente trabalho. A 

busca deu-se nos meses de março a julho de 2018. O foco foi abordar e explanar mais 

sobre as ISTs com ênfase na infeção por HIV em pessoas da terceira idade, mostrar 

a vulnerabilidade presente nessa faixa etária e saber como o Sistema Único de Saúde 

(SUS) lida com essa realidade.  

Envelhecimento e Sexualidade  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a terceira idade está 

classificada a partir dos 60 a 65 anos, e, de acordo com os dados do IBGE a população 

de idosos no Brasil entre os anos de 2005 a 2015 aumentou comparado ao número 

de crianças, apresentando os seguintes dados: em 2005 o número de idosos foi de 

9,8% já em 2015 este número foi para 14,3%, dos quais a maior concentração ocorreu 

nas regiões Sul e Sudeste (15,9%), e a menor na Região Norte (10,1%)². Através da 

pirâmide populacional é possível identificar uma inversão, havendo um estreitamento 

nos números de pessoas menores de 15 anos e o aumento da população idosa³. 

Essa importante parcela da população ainda sofre limitações no que se refere 

ao acesso às ações de saúde com visão mais holísticas, que considera o indivíduo 



como todo. Por exemplo, ao contrário do que se pensa, a sexualidade na terceira 

idade não se esgota, mesmo com todas as mudanças corporais que são inevitáveis 

ao decorrer dos anos. O conceito equivocado de que as pessoas da terceira idade 

não praticam sexo pode ser logo questionado ao ver o faturamento da indústria 

farmacêutica com medicamentos que ajudam nos processos de ejaculação e 

lubrificação, por exemplo4. No entanto, há pouco interesse entre os profissionais de 

saúde de tratar a sexualidade do idoso como pauta para conversa em consultas de 

rotina. 

Sabemos que há diferenças no perfil físico, mental e fisiológico tanto do homem 

quanto da mulher no processo de envelhecimento, que interferem diretamente na sua 

atividade sexual, mas que muitas vezes não são “corrigidos” adequadamente. Outro 

ponto importante é que os homens idosos possuem menos dificuldades em se 

relacionarem sexualmente do que as mulheres, um dos motivos pode ser o fácil 

acesso e maior propaganda de medicamentos que são indicados para disfunção erétil, 

para continuação da ereção durante a atividade sexual melhorando assim o 

desempenho sexual que pode perdurar grande parte de sua vida. A maioria das 

mulheres costumam parar a atividade sexual depois da menopausa, essa parada 

pode estar também atrelada a uma vida sexual insatisfatória, ou seja, o fato de parar 

ou diminuir pode também estar ligado com a  sua trajetória sexual5. No entanto, a 

despeito dessas alterações físicas, mentais e psicológicas estar ocorrendo no 

indivíduo idoso, existe prática constante de atividade sexual,  e diante disso surge a 

preocupação com a vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis que 

podem acometer essa idade, uma vez que, esse aspecto do idoso, não tem sido 

prioridade para abordagem e orientação nas consultas médicas de rotina. 

 

Infecções Sexualmente Transmissíveis na terceira idade 

 Tem-se observado um crescimento no número de idosos que possuem vida 

sexualmente ativa de forma insegura, sendo susceptível às infecções sexualmente 

transmissíveis6. As ISTs são infecções que surgem através do contato sexual direto, 

podendo ser via oral, anal ou vaginal sem proteção com pessoas que sejam 

portadoras de alguma IST como a AIDS. Essas infecções podem ser causadas por 

diferentes microrganismos ocorrendo a transmissão através de fluídos corporais como 

urina, sêmen, sangue e secreções vaginais7. Nos idosos, algumas das ISTs mais 



comuns são: Gonorreia, Sífilis, Vírus do Papiloma Humano (HPV), Cancro mole e 

HIV8. O grande aumento dessas ISTs deve-se também à falta de conhecimento sobre 

essas doenças, dentre as infecções aqui citadas, por exemplo, as mais conhecidas 

pelos idosos são a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a Sífilis e a 

Gonorréia9.   

Dentre as ISTs, destaca-se a AIDS que é uma doença causada pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana denominada (HIV). O vírus do HIV “ataca” células do 

sistema imune, podendo levar o indivíduo a um estado de imunocompetência10. Algo 

a destacar-se é que ter o vírus do HIV não é ter a doença AIDS, nos dias de hoje 

muitas pessoas possuem o vírus de forma inexpressiva, sem aparente sintomas de 

AIDS, mas ainda são capazes, muitas vezes, de transmitir o vírus,  através do sexo 

desprotegido, compartilhando seringas, transfusão de sangue e de mãe para o filho 

na hora do parto ou pelo aleitamento11. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, cerca de 

2,8 milhões de pessoas com 50 anos ou mais no mundo vivem com AIDS12. O 

aumento no número de idosos com AIDS está conciliado a dois fatores sendo eles: o 

surgimento da terapia antirretroviral para pessoas portadoras do HIV que estão tendo 

o prolongamento da vida e o aumento de novos casos associado ao frequente 

engajamento em situações de risco. No ano de 2016 a OMS constatou que na 

população de pessoas com 60 anos ou mais houve um aumento de 42,8%13. No Brasil, 

segundo levantamento realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde de 1980 até 

2017, foram identificados 882.810 casos e a cada ano tem-se o aumento de 40 mil 

novos casos em idosos. Dentre esses casos a maior prevalência de pessoas com 

AIDS estão localizados na região Sul e Sudeste (~ 20,1% e 52,3%)14.  

Como citado anteriormente a idade avançada não elimina o desejo sexual, com 

isso os idosos continuam com uma vida sexual ativa e, devido à relação sexual 

desprotegida realizada por grande parte dessa população tornam-se altamente 

vulneráveis a contrair AIDS/IST. Observou-se ainda que a relação sexual 

desprotegida está sendo realizada com parceiros fixos ou casuais e esse aumento na 

falta de proteção tem como justificava a dificuldade no manuseio, a dificuldade em 

solicitar para o parceiro usar preservativo, relatos de piora no desempenho sexual, 

aumento do sexo informal e a procura pela internet. Portanto, com a falta do uso dos 



preservativos, devido a estes e outros fatores, têm contribuído para vulnerabilidade 

das ISTs em idosos15. 

Essa vulnerabilidade dos idosos relacionada ao aumento de algumas das ISTs 

pode estar associada ao sistema imunológico, que sofre um declínio com o passar 

dos anos16, mas também pode estar associada a uma vulnerabilidade social, individual 

e programática. A vulnerabilidade social dá-se a informação que esse indivíduo tem 

acesso, a saúde e a educação que estão associadas às ferramentas e ao que se 

realiza com as novas informações adquiridas. A vulnerabilidade individual está 

relacionada à informação que o indivíduo possui e às possibilidades em resolvê-las. 

Vulnerabilidade programática está relacionada aos conhecimentos sobre os 

programas governamentais, para proteção e promoção à saúde17. Como podemos 

ver, considerando o público idoso, ele está sujeito a vivenciar todos esses tipos de 

vulnerabilidade.   

O SUS e a sexualidade na Terceira Idade 

É importante dizer que a população idosa tem pouco acesso a alguns centros 

de serviços em saúde com especialidade para idosos, uma vez que centros como 

Unidade Referência de Saúde ao Idoso, ficam divididos por regiões. As UBS por outro 

lado, no mais alto grau de descentralização e capilaridade, estão localizadas dentro 

dos bairros, caracterizando equipamentos mais próximos da comunidade e locais 

potenciais para elaboração de ações de educação em saúde sexual e ISTs com intuito 

de reduzir comportamentos de risco, aumentar percepção de vulnerabilidade e 

promover um envelhecimento saudável.  

No entanto, mesmo existindo diversas atividades de assistência ao idoso no 

SUS, em seus diferentes níveis, faz-se ainda necessário implementação de medidas 

diferenciadas sobre a orientação de como essa população deve se prevenir para uma 

prática sexual saudável e fazer-lhes entender de que o sexo seguro (tanto para 

homens quanto para mulheres) é natural e necessário também na terceira idade. 

Selecionamos na literatura projetos envolvidos na prevenção de IST's em idosos, no 

entanto, há poucas publicações de ações preventivas ativas e diretas destinadas para 

este público (tabela 1). 

O número resumido de artigos coletados nesta revisão integrativa demonstra 

que a produção científica sobre as ações em saúde voltadas à prevenção e promoção 

das ISTs ainda são insuficientes para avaliar o trabalho técnico-operacional realizado 



no Brasil no combate às ISTs, principalmente sobre o HIV em idosos e auxiliar os 

profissionais da área de saúde no combate à essa problemática na terceira idade.  

Outro ponto importante para destacar é que muitos desses trabalhos são 

antigos, mostrando a necessidade de pôr em pauta essa temática para abordagens 

mais atuais. Dentre os artigos publicados gostaríamos de destacar o trabalho de 

elaboração e validação da cartilha do idoso, por se tratar de um material lúdico e de 

fácil propagação. A cartilha do idoso (outro tipo de cartilha fornecido pelo Ministério 

da saúde) também é um bom exemplo de suporte técnico que podem ser destinados 

aos idosos. Nessa cartilha há diversas informações como ter acesso às UBSs, áreas 

de abrangências, como obter os atendimentos, quais os serviços oferecidos nas 

UBSs, conscientizar os idosos sobre os programas oferecidos pelo SUS18 e uma 

pequena parte destinada a informações a respeito da sexualidade. Embora boa parte 

dos trabalhos tenham focado no diagnóstico da percepção que o idoso tem em relação 

a ISTs, temos sugerido que vale aproveitar esses espaços de saúde para falar sobre 

esse assunto sem tabus impostos pela sociedade, por meio de divulgação direta, 

visitas domiciliares, na elaboração de cartazes pela própria comunidade, distribuição 

de panfletos lúdicos a respeito do uso do preservativo e prevenção de ISTs, realizar 

grupos de interação e discussão sobre este assunto em rodas de conversas em UBS 

e salas de espera em hospitais, além de estimular  a realização periódica de exames 

de saúde da mulher e do homem.  

Nome do trabalho Abordagem usada 

Local onde foi 

realizada a 

abordagem 

Referências 

Clube das mulheres 

maduras. Sexo não tem 

idade para acabar. 

Proteção também não. 

TV e jingle Carnaval 

Ministério da Saúde; 

SUS; Secretaria 

Especial de Políticas 

para as Mulheres, 

2009 

Dia do idoso 
Distribuição de 

preservativos  

Unidade Básica de 

Saúde 
ONU, 1991 



Política Nacional de 

Assistência Social 

Projetos e benefícios de 

assistência que atendem 

situações de 

vulnerabilidade do Idoso 

Centro de 

Conveniência para 

Idosos 

Políticas Públicas, 

2004 

Validação de cartilha 

educativa para prevenção 

de HIV / Aids em idosos 

Nova cartilha com tema 

“Cuidar de si e se 

amar: Um diálogo sobre 

HIV/AIDS entre idosos 

Centros de 

Testagem e 

Aconselhamento 

Luana Ibiapina, 2017 

Clube dos Enta, Sexo não 

tem idade. Proteção 

também 

TV, Rádio e Internet Carnaval 
Ministério da Saúde, 

2008 

 

         Há muito trabalho a ser feito, primeiro através da conscientização e capacitação 

dos profissionais de saúde para trabalhos de ações preventivas. Isso pode ocorrer por 

meio de cursos preparatórios para aprender a como lidar e orientar de forma assertiva 

essa população, participar de forma ativa de intervenções para a diminuição do 

alastramento das ISTs, implantações de serviços direcionados a geriatria havendo 

assim uma integração efetiva do idoso à saúde pública atingido áreas mais carentes 

desses serviços. Além disso é necessária a realização de estratégias de propagação 

da informação. Ter programas e propagandas para o incentivo ao sexo seguro na 

terceira idade é indispensável, visto que grande parte dos idosos tem acesso às 

mídias, mas boa parte das propagandas de uso de preservativo são destinados ao 

público mais jovem. A televisão, por exemplo, seria um importante aliado na 

diminuição das ISTs nos idosos.  

Conclusão 

Devido a limitações no conhecimento de que a população idosa é sexualmente 

ativa, há poucas ações de educação em saúde, envolvendo o ensino do sexo seguro, 

destinado a este grupo a fim de prevenir ISTs/AIDS. O “pré-conceito” colabora para a 

diminuição da difusão das informações para a população em geral e para os 

profissionais de saúde que, dessa maneira, tornam-se desatualizados sobre essas 

questões e com isso, não realizam muitas vezes, um melhor acompanhamento dessa 

população a fim de evitar novos casos de ISTs e fornecer o tratamento necessário. 



Acreditamos que diferentes ambientes de socialização da pessoa idosa, tais 

como a UBS (via consultas de rotina) são uma importante porta para acesso a 

informação sobre prevenção de ISTs. Gostaríamos de enfatizar a necessidade de 

elaboração de atividades nesse ambiente, tais como, rodas de conversas e 

aconselhamento, distribuição de preservativos, ações lúdicas como distribuição de 

cartilha, além do próprio diagnóstico e acompanhamento do tratamento pela equipe 

multiprofissional. 
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