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1 – RESUMO 

Dado ao aumento da população idosa e a procura por ILPI, Instituição de 

Longa Permanência para Idosos, cresceu também a preocupação com a educação 

sexual dos residentes destas instituições. O objetivo deste estudo é averiguar na 

literatura artigos que tratam sobre o lidar da sexualidade de idosos por Profissionais 

de Enfermagem que atuam em ILPI. Trata-se uma revisão integrativa, a partir de 

artigos obtidos nas bases de dados eletrônicas Scielo - Scientific Electronic Library 

Online e BVS Biblioteca Virtual em Saúde Enfermagem. Foram considerados apenas 

artigos originais e completos na língua portuguesa, publicados entre 2009 e 2019. 

Foi verificado que a velhice é vista pela sociedade como um limitante, inclusive 

no tocante à prática sexual. Um período de grandes mudanças biopsicossociais que 

dificulta o convívio social. O idoso institucionalizado, deveria ser ouvido, 

compreendido e considerado para evitar maiores perdas de autonomia e libido 

sexual. Embora esperado, o Profissional de Enfermagem tem dificuldades para lidar 

com a sexualidade do idoso sem o olhar estereotipado, seja por falta de discussão 

deste tema na Graduação em Enfermagem, ou por razões pessoais no tocante a sua 

própria sexualidade. 

Descritores: sexualidade, idosos, enfermagem, Instituição de Longa Permanência 

para Idosos 

2 - INTRODUÇÃO  

A procura do conhecimento sobre a sexualidade na velhice vem crescendo 

desde a década de 1990 já que o aumento da população idosa no Brasil está 

crescendo e tende a duplicar até 2025 (SILVA B., T., SANTOS S., S., C., 2010 p.2). 

A preocupação com possíveis intercorrências do idoso em casa, a falta de 

recursos ou até mesmo de habilidades para os cuidados diários, tem levado as 

famílias a procurarem as Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPI). 

(ALENCAR et al., 2014, p.2). 

A institucionalização do idoso diminui suas atividades cotidianas e limita suas 

relações com a sociedade e, principalmente, com a família (LIMA et al., 2017 p.2). 

A sexualidade é entendida como um componente essencial da existência 

humana, e varia de acordo com o contexto sociocultural e religioso (EVANGELISTA 

et al., 2018, p.2). A partir disso, entende-se que sexualidade não é apenas o ato 

sexual, também está relacionado às emoções e afetividade. 
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3 - OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o modo em que os Profissionais 

de Enfermagem atuam em Instituições de Longa Permanência, nas orientações 

relacionadas à sexualidade dos idosos institucionalizados. 

4 - METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão integrativa, um método que possibilita sintetizar as 

pesquisas já existentes e obter resultados a partir de um tema selecionado. 

As bases de dados eletrônicas usadas foram a Scielo - Scientific Electronic 

Library Online e BVS Biblioteca Virtual Brasil. Foram considerados apenas artigos 

originais e completos na língua portuguesa, publicados entre 2009 e 2019: Utilizou-

se como pergunta norteadora: Como o profissional de enfermagem em (ILPI) atua na 

educação sexual de seus residentes? 

5 - DESENVOLVIMENTO 

Segundo, Vieira, K. F. L; Coutinho, M. P. L; Saraiva, E. R. A. (2016) muitas 

vezes, a velhice é vista pela sociedade como um ciclo da vida cheio de limitações, 

sobretudo para execução de algumas atividades cotidianas, dentre as quais a 

prática sexual. Em decorrência do processo de envelhecimento há grandes 

mudanças biopsicossociais que podem contribuir com a falta de interesse por 

convívio social no idoso.  

De acordo com Veras, R. P; Oliveira, M. (2019). é necessário que a velhice 

ocorra da forma menos traumática possível, por isso a necessidade de buscar o 

entendimento das necessidades do idoso, entender que ele precisa ser ouvido e ser 

compreendido e que mesmo institucionalizado, não perca autonomia nem  libido 

sexual. Assim, percebe-se que é necessário que o Profissional de Enfermagem 

entenda a relação entre o idoso e a sexualidade, pois o idoso não perde o interesse 

sexual simplesmente pelo envelhecimento, mas sim por vários fatores.  

Moreira, et, al., (2016) reporta que a sexualidade do idoso é vista de modo 

estereotipado e isso interfere na abordagem deste tema por parte do graduando em 

Enfermagem 

Segundo Evangelista, et al., (2018), a maioria dos Enfermeiros são adultos 

jovens (76,79%) ,e poucos (1,74%) são especializados em geriatra, porém, (94,64%) 

diz saber orientar o idoso quando é abordado sobre o assunto sexualidade. Em 
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outra pesquisa, verificou-se que 75% dos Enfermeiros não realizaram práticas em 

Educação em Saúde em grupo, observando-se a necessidade de investimentos de 

práticas inovadoras (EVANGELISTA, et al., 2018). 

Conforme Venturini et al, (2018), na ILPI, o Profissional de Enfermagem, dentro 

da equipe multiprofissional, deve realizar suas atividades considerando os aspectos 

biopsicossocial e espiritual do idoso. Assim, deve estar presente na vida dessas 

pessoas, dando o respaldo necessário quanto às mudanças físicas e biológicas que 

podem interferir na sexualidade, mesmo quando consideradas assexuadas pela 

sociedade. Desse modo, não pode haver barreiras e nem tampouco preconceitos no 

que diz respeito às orientações e cuidados prestados a estes idosos (QUEIROZ et 

al., 2015 , p.2). 

6 - RESULTADOS PRELIMINARES  

A partir dos Descritores “sexualidade”, “idosos” e Enfermagem foram obtidos 

inicialmente, 16 artigos na Scielo e 48 artigos na BVS Brasil, sendo que destes 

apenas 4 e 6 estavam, respectivamente, de acordo com os objetivos deste estudo. 

Portanto para elaboração deste trabalho foram considerados 10 artigos. Até o 

momento foi possível verificar que há poucos trabalhos que descrevem a atuação do 

Profissional de Enfermagem especificamente na assistência de idosos no tocante à 

sexualidade. 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo permite verificar que é necessário investir nos cuidados de 

Enfermagem para pacientes em (ILPI) e impulsionar os Enfermeiros nas orientações 

especificas sobre sexualidade de idosos residentes em ILPI. Trata-se de um trabalho 

árduo, pois a sexualidade ainda é vista por muitos como um tabu e muitas vezes não 

é discutida em cursos de graduação em Enfermagem. O cuidado desta população 

ainda é baseado nos diagnósticos da NANDA, com forte abordagem individualizante 

e baixa consideração dos aspectos sociais. Além disso, a dificuldade destes 

Profissionais em lidar com a sexualidade do outro, neste caso o idoso, está também 

na dependência de como eles lidam com a sua própria sexualidade.  
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