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RESUMO 

Resumo: A sexualidade na terceira idade é um assunto a ser tratado com mais naturalidade, ao 

se falar sobre sexo, logo se torna um tabu que é falar sobre o assunto, porém, com o avanço da 

ciência e saúde tornou possível para que os idosos pudessem praticar o ato mais livremente, 

com tratamos específicos, e cuidados com a saúde da mulher e do homem, fazem com que eles 

aproveitem mais a fase e que os futuros idosos, saibam de como se cuidar. Introdução:  Trata-

se de um projeto desenvolvido na disciplina de Envelhecimento Humano do curso de 

enfermagem do Centro Universitário de Luterano de Manaus. Esta disciplina é categorizada 

como 7.1 que corresponde a PEI (Programa de Extensão Interdisciplinar). Objetiva-se 

desenvolver práticas de aprendizagens coletiva, utilizando tecnologias educacionais como 

estratégia para educação em saúde comunitária relacionado a Saúde do Idoso Os discentes e 

docentes produzirão tecnologias educacionais por exemplo: Cartaz informativa visando trazer 

uma maneira de proporcionar o bem estar e autonomia além de possibilitar a autoestima dos 

idosos. Objetivo: desenvolver práticas de aprendizagens coletiva, utilizando tecnologias 

educacionais como estratégia para educação em saúde comunitária relacionado a Saúde do 

Idoso. fazendo com tenham conhecimento sobre o assunto, saibam quais são os riscos que 

correm ao se relacionar sem preservativo, e que entendam que hoje em dia não é um tabu falar 

sobre sexo e nem sexualidade na terceira idade. Justificativas: O processo de construção de 

educação em saúde pode ser compreendido com uma das principais ações de promoção da saúde, 

já que a mesma se mostra relevante tanto na prevenção de doenças, além de despertar na 

comunidade uma responsabilidade pessoal e social relacionada à saúde do idoso. Metodologia: 

A pesquisa tem como principal foco a promoção da saúde, foi escolhido uma comunidade no 

interior do Amazonas e para ser realizado e executado foi necessário criar um cronograma para 

que as pessoas da comunidade,  ficassem cientes do evento que seria realizado, a forma de 

chegar nessa comunidade é necessário pegar uma lancha no porto da marina do Davi, uma 

viagem de 40 a 50 minutos,  devido essa comunidade ser uma das últimas, as pessoas que 

moram lá não tem o acesso à internet, já a informação é escassa o que resulta num alto número 

de problemas relacionados as pessoas idosas da comunidade, o plano de execução do projeto 

foi realizado por meio de palestras educacionais, onde os mesmo poderão tirar suas dúvidas, 

relacionadas ao tema proposto, ao fim das palestras foi realizada a distribuição de preservativos, 

e foram sorteados brindes para os idosos da comunidade. Resultado: um dos pontos que foram 

obtidos foi a orientação para os idosos, junto com a entrega dos preservativos, foram tiradas as 

dúvidas dos idosos, com relação a doenças que poderiam estar correndo risco caso se 

relacionem sem preservativos. Outro ponto a se observar foi a participação das pessoas da 

comunidade, em relação aos assuntos que foram abordados e quem precisam de atenção à saúde 



 

 

 

 

   

 

que eles não têm lá, devido a UNIDADE BASICA DE SAÚDE(UBS) funcionar somente as 

quartas-feiras. a importância da orientação sexual na terceira idade é fundamental para que os 

tabus e preconceitos seja encarado de forma mais aceitável, e normal e natural os idosos se 

relacionarem e que saibam se proteger para evitar pegar uma infeção sexualmente transmissível. 

A interação dos idosos com os acadêmicos sobre os assuntos que foram postos em prática foi 

de extrema importância, embora a falta de conhecimento e esses tipos de projetos não serem 

comum, obtivemos respostas positivas através da atenção. Discussão: Os resultados 

encontrados com base na busca de dados se referem às definições de sexualidade, seus aspectos 

de influência e a forma como ela é vista diante do senso comum, em especial quando se trata 

da sexualidade na terceira idade. Também são abordadas as alterações físicas e psíquicas em 

consequência da idade, que refletem diretamente na vida sexual do idoso, bem como métodos 

que podem auxiliar na melhor vivência da sexualidade. Considerações finais:  todavia sabemos 

que somente uma ação não é necessária para resolver todos os problemas de uma comunidade, 

deve ser reunir ideias, pessoas qualificadas e comprometidas para se dedicar ao cuidado das 

pessoas idosas da região.  
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