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RESUMO: Abordagem do termo sexualidade em indivíduos com idade superior a 60 anos, é um tema pouco 

discutido e que ainda em dias atuais, está cercado de preconceito e tabus, fazendo com que os idosos, estejam 

vulneráveis e suscetíveis a contrair algum tipo de Infecção Sexualmente Transmissível (IST’s) a qual devido a sua 

ausência de informação desencadeia diversos fatores que devem ser discutidos e explorados principalmente pelo 

profissional de enfermagem, sendo que o mesmo tem contato direto ao público dessa faixa etária e podendo assim, 

aprimorar a qualidade e promoção em saúde oferecida aos idosos e contribuindo no processo preventivo ao 

combate de IST’s, fazendo com que o indivíduo da terceira idade consiga vivenciar sua sexualidade de forma 

prazerosa, saudável e segura. Objetivo: demonstrar que a sexualidade na terceira idade deve ser abordada de forma 

natural e saudável; informar os cuidados necessários para promover a saúde sexual do idoso; conscientizar a 

população idosa e seus familiares acerca da evolução social e cultural no Brasil. Métodos: Revisão narrativa de 

literatura no formato qualitativa, descritiva com modelo final de 20 artigos com data de publicação entre 2012 e 

2022. Conclusão: Conclui-se que essa faixa etária ainda necessita de muita atenção e informação, principalmente 

entre os familiares de sua convivência, como também de profissionais de enfermagem capacitados que possam 

explorar e conscientizar os idosos acerca de sua sexualidade. 

Palavras chave: sexualidade, saúde sexual, saúde do idoso, enfermeiro e ist’s. 

 

ABSTRACT: Approach to the term sexuality in individuals over 60 years of age, is a topic that is little discussed 

and that even today is surrounded by prejudice and taboos, making the elderly vulnerable and susceptible to 

contracting some type of Sexually Transmitted Infection (IST's) which, due to its lack of information, triggers 

several factors that must be discussed and explored mainly by the nursing professional, who has direct contact 

with the public of this age group and can thus improve the quality and health promotion offered to the elderly and 

contributing to the preventive process to combat IST’s, making the elderly person able to experience their sexuality 

in a pleasant, healthy and safe way. Objective: To demonstrate that sexuality in the elderly must be approached 

in a natural and healthy way; inform care to promote the sexual health of the elderly population and their families 

aware of the social and cultural evolution in Brazil. Methods: Narrative review of literature in qualitative, 

descriptive format with a final model of twenty articles with publication date between 2012 and 2022. Conclusion: 

It is concluded that this age group still needs a lot of attention and information, especially among the family 

members they live with, as well as trained nursing professionals who can explore and make the elderly aware of 

their sexuality. 

Keywords: sexuality, sexual hialita, elderly health, nurse and sexually transmitted diseases. 
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O envelhecimento é um processo natural humano, sendo ele um conjunto de mudanças 

genéticas, relacionadas diretamente a um indivíduo, suas práticas e condutas ao longo de sua 

vida. Envelhecer pode ser considerado como a fase final do ciclo vital. Este é um percurso 

singular e individual, onde cada indivíduo reage de uma forma diferenciada e particular21.  

É considerado um indivíduo idoso pela Organização Mundial de Saúde (OMS), aquele 

que possui 60 anos ou mais, sendo esse o mesmo entendimento para inserção nas Políticas 

Nacional do Idoso (PNI), regulamentada pela Lei Federal 8.842/1994 e no Estatuto do Idoso 

Lei 10.741/200306.  

É sabido que, a partir da terceira idade o desempenho funcional poderá ser 

comprometido, havendo consequências negativas para o cuidado do bem-estar e principalmente 

quando se trata do termo sexualidade envolvendo o casal 10.  

Desde o século XIX, o tema sexualidade tem ganhado grande destaque e atenção para 

discursões e investigações. Porém, mesmo com todo esse espaço conquistado, ainda se enfrenta 

diversos tabus e preconceitos, principalmente quando se trata de uma população de idade 

avançada, isto é, quando o tema se refere a sexualidade do idoso20.  

Pode-se dizer que a sexualidade é uma condição natural humana, que é formada em toda 

a vida do indivíduo, iniciando se na infância e se desenvolvendo ao longo da vida e seus 

estágios; adolescência, vida adulta e maturidade, a qual chamamos de terceira idade. Além de 

tudo ela ainda é influenciada por fatores primordiais que são eles: biológicos, psicológicos, 

sociais, políticos, culturais, históricos, econômicos e religiosos16.  

Contudo, a sexualidade é entendida como um componente essencial da existência 

humana, que varia de acordo com o contexto, representando assim uma função vital do ser 

humano ligada às necessidades de prazer, reprodução, amor, entre outros21.  

Assim, entende-se que a sexualidade vai além do corpo e do contato físico, pois há uma 

junção de prazeres, harmonia na relação, afeto, entre outros, sendo que a mesma faz parte das 

etapas da vida dos homens e mulheres incluindo jovens, adultos e idosos, que devem ser 

trabalhadas de maneira diferente em cada fase04.  

Ainda que a sexualidade na terceira idade, esteja relacionada entre tabus e preconceitos, 

ela deve ser considerada como natural e saudável, uma vez que é possível ter uma vida plena, 

ativa e sexualmente ativa ao chegar na terceira idade09.  

Durante o processo de envelhecimento, não há evidências de que os idosos tenham a 

sua sexualidade interrompida. Entretanto o idoso ainda é visto pela sociedade como um 



 

 
 

indivíduo assexuado, cuja a prática sexual é incomum, propiciando o descuido por parte dos 

profissionais de enfermagem, gerando o aumento da vulnerabilidade dessa população07.  

O Ministério da Saúde (MS) destaca a importância do cuidado com a questão sexual de 

pessoas com mais de 60 anos, tanto pelo risco de infecções sexualmente transmissíveis (IST's) 

como também por tratar-se de um fator necessário para a qualidade de vida do idoso07.  

Tendo em vista o conteúdo abordado, formulou-se a seguinte pergunta norteadora: Qual 

a importância do enfermeiro, na desconstrução dos tabus que relacionados à prática sexual dos 

idosos é tratada como algo desnecessário? 

O objetivo geral do estudo foi analisar como é feita a abordagem do profissional de 

enfermagem ao idoso sobre a sexualidade na terceira idade, esclarecimentos dos cuidados e a 

quebra de tabus. Sendo os objetivos específicos: demonstrar que a sexualidade na terceira idade 

deve ser abordada de forma natural e saudável; informar os cuidados necessários para promover 

a saúde sexual do idoso; conscientizar a população idosa e seus familiares acerca da evolução 

social e cultural no Brasil. 

 

2. METODOLOGIA: 

O presente estudo refere-se a uma revisão narrativa de literatura no formato, qualitativa, 

descritiva ao qual tem por finalidade analisar o papel do enfermeiro no enfrentamento dos tabus 

e vulnerabilidades quanto a sexualidade na terceira idade, tendo como período e local os últimos 

dez anos no Brasil. 

Para elaboração do estudo, definição do tema, pergunta norteadora e objetivos foram 

feitas análises temáticas que apresentassem relevância à área escolhida, além de buscar 

definições prévias e conhecimentos teóricos. 

 As bases de dados utilizadas na busca por artigos foram; Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS), National Library of Medicine National Health dos EUA (PubMed - NCBI), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo), Scholar Google (Google Acadêmico), Capes (Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e MEDLINE. 

Foram utilizadas publicações compreendidas entre os anos de 2012 a 2022. Para a busca 

dos artigos utilizou-se as palavras chaves: sexualidade, saúde sexual, saúde do idoso, 

enfermeiro e ist’s.  As buscas foram feitas apenas por artigos escritos em português. Para fatores 

de inclusão e exclusão de artigos, utilizou-se os operadores booleanos AND, que fornecem a 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


 

 
 

ligação entre os descritores escolhidos, e NOT para exclusão de assuntos não relacionados com 

a temática. 

 

Análise dos dados:  

 

Na primeira fase da pesquisa, foram utilizadas todas as palavras-chave nas bases de 

dados tendo como produto um total de 15.200 trabalhos. Em seguida foram aplicados os filtros 

(ano de publicação, idioma, texto completo e formato artigo), tendo como resultado 1.030 

trabalhos.  

Na segunda etapa, foram analisados e selecionados somente os títulos que se referiam 

exclusivamente ao tema sexualidade na terceira idade, tendo por critérios de inclusão as 

publicações dentro do período de 2012 até 2022, artigos completos, escritos em português e que 

estejam conectados ao tema. Os demais documentos que não apresentaram relevância em 

relação ao tema, não foram utilizados na construção deste trabalho. Essa etapa teve como 

resultado o total de 156 trabalhos.  

Utilizou-se um total de 20 trabalhos para que assim houvesse embasamento técnico-

cientifico na elaboração deste estudo, demonstrado na Figura 1 abaixo. 

 Utilizou-se também livros-texto e monografias.  



 

 
 

 

 

Figura 1. Diagrama de fluxo para representação de métodos de identificação e triagem adaptado conforme 

PRISMA Flow Diagram13. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

  Para melhor compreensão, os trabalhos selecionados foram separados por temas: 10 

trabalhos expuseram aspectos relacionados ao idosos e a atividade sexual. 05 trabalhos 

abordaram a atuação do profissional de enfermagem junto à sexualidade do idoso. 05 trabalhos 

apresentaram sobre os riscos e vulnerabilidades ás IST’s. 

Aspectos relacionados ao idosos e a atividade sexual: 



 

 
 

 

O conceito sexualidade está presente em diversos estudos, não sendo caracterizado 

somente pelo ato sexual, mas como também uma forma de expressão15.  

No que concerne a pessoa idosa, o termo sexualidade, pode ser entendida como uma 

ação que representa e contribui significativamente na qualidade de vida, sendo que atende ainda 

uma necessidade fisiológica e emocional que abrange diversas fases do desenvolvimento 

humano01.  

Engana-se a sociedade ao inferir que ao chegar na terceira idade os idosos deixam de 

ser sexualmente ativos, sendo assim taxados como indivíduos assexuados, pois nessa etapa o 

interesse não se restringe somente a alcançar o orgasmo, mas também há a expectativa da troca 

de afeto12.  

Ao atingir a fase da terceira idade, sabe se que o desejo e a frequência do ato sexual 

podem se tornar mais intervalados. Geralmente os idosos buscam relações mais duradouras e 

apesar do ato sexual se caracterizar por uma excitação mais vagarosa e orgasmo menos intensos, 

o mesmo promove uma satisfação que remete a sensação vivenciada na juventude. Desse modo 

o idoso identifica no ato sexual uma experiência afetiva e real, e apesar das significativas 

mudanças decorrentes do processo natural de envelhecimento o corpo ainda e um canal de 

diversas possibilidades15.  

E quando o tema sexualidade está relacionado aos tabus impostos pela sociedade, 

constata-se que os mesmos ainda são envoltos de prejulgamentos, sendo que em diversos casos, 

o preconceito é gerado na própria família, onde os filhos são os primeiros a não reconhecerem 

a sexualidade dos pais12.  

Dados obtidos a partir de um estudo realizado no município de Picos, localizado no 

estado do Piauí no ano de 2011, em uma abordagem feita por meio de visita domiciliar, onde 

foram entrevistados 130 idosos, constatou-se que esse público evita conversar sobre o assunto 

em questão, pois os mesmos carregam consigo valores relacionados a sua cultura local e 

barreiras associados a idade que possuem11. 

 

Atuação do profissional de enfermagem junto a sexualidade do idoso.  

 

Embora a sociedade ainda prefira pensar que o idoso não possui uma sexualidade ativa, 

este tema torna-se indispensável aos profissionais da saúde, pois esse fato dificulta a 

implementação de ações preventivas e de saúde sexual 05.  



 

 
 

Considerada como uma ciência humanizada, a enfermagem, tem como pilares o 

conhecimento técnico e a empatia, para que assim o profissional de enfermagem esteja 

capacitado a prestar assistência aos usuários do serviço de saúde, bem como tenha boa 

percepção, ao recepcionar queixas de indivíduos com idade avançada14.  

É papel do profissional da saúde, adotar uma postura de abordagem positiva quando se 

fala em sexualidade na terceira idade, incentivando para que essa fase seja vivenciada de forma 

saudável e prazerosa, ofertando sempre durante a avaliação clínica orientação e esclarecimentos 

acerca de possíveis tratamentos que possam ser utilizados, sendo que nem sempre essa 

intervenção acontecerá de maneira farmacológica, podendo também ser utilizados outros 

recursos para sanar essa problemática caso se faça necessário03.  

No entanto, é completamente desfavorável para o idoso ser considerado um ser 

assexuado, principalmente pelo profissional de enfermagem, pois automaticamente ignora-se a 

sua vulnerabilidade em contrair uma IST's, uma vez que seguindo essa tese descarta-se a sua 

ação preventiva, dificultando assim a percepção da predisposição a essas infecções01.  

Não é prática rotineira em consultas, pelo profissional de enfermagem a abordagem e 

questionamentos ligados a sexualidade e a pratica sexual dos idosos, limitando somente a 

audição aos relatos de queixa trazidas naquele momento sendo assim, essa ausência de 

indagação traz consigo um prejuízo enorme e coincidentemente agravos no aumento do índice 

de casos de vulnerabilidades dentre a população idosa, dificultando assim as políticas de 

prevenção e promoção a saúde04.  

Assim, é de suma importância que o profissional de enfermagem esteja apto para o 

entendimento e esclarecimento quanto ao surgimento de ações inapropriadas que são 

perceptíveis por meio de expressões sexuais, comportamento cognitivo e até mesmo quanto a 

capacidade de consentimento, pois essas ações visam a qualidade e melhoria de vida dos 

idosos19.   

 

Riscos e vulnerabilidades a infecções sexualmente transmissíveis (ist’s). 

 

Devido à falta de reconhecimento pela população em geral, onde os idosos não são 

vistos como indivíduos vulneráveis a serem acometidos pelas IST's, esse entendimento 

influencia diretamente nas medidas e políticas de prevenção, que deveriam ser adotadas, sendo 

que uma delas basicamente seria a orientação e o incentivo ao uso do preservativo para ambos 

os sexos, sendo que essa ação não é frequente nessa população17.  



 

 
 

Diversas barreiras são encontradas quando se trata do incentivo ao uso do preservativo, 

seja ela com parceiros fixos ou não, devido à dificuldade de adaptação, como também como a 

falta de habilidade para o uso do mesmo. Sendo que ainda existe um certo desconforto, pois 

muitos acham que é "falta de confiança" em seu parceiro o uso desse método preventivo08.  

Em relação ao conhecimento sobre as IST's, segundo LUZ et al., (2015). 56,9% dos 

idosos ao serem questionados, afirmam ter algum conhecimento relacionado às IST's, sendo 

que 23,8% tiveram acesso a essa informação por meio dos veículos de comunicação, e 15,4% 

foram orientados por profissionais da saúde 11. 

Em um estudo realizado por Souza et al., (2012), quando a abordagem se dava para 

entendimento e quantificação acerca da atividade sexual ativa e quantidade de parceiros, 

obteve-se o seguinte resultado apresentados na Tabela 1 
18

. 

 

Tabela1. Fonte: Elaboração própria, com dados coletados a partir de Souza et al.;(2012)
 18

. 

 

Quando se fala em IST's, presentes na terceira idade, logo já se vislumbra uma gama de 

preconceitos sociais, principalmente quando a abordagem se trata de sexo na terceira idade, 

porém essa falta de atenção faz com que a ausência de ações educativas voltadas a prevenção 

tornando a população idosa mais vulnerável devido a desinformação, retardando assim a forma 

de testagem e possível diagnóstico08.  

Embora pareça que somente realizar ações educativas seja a solução para a diminuição 

da vulnerabilidade sexual da pessoa idosa, também é necessário que haja o acompanhamento e 

monitoramento na Atenção Primária de Saúde (APS), pois esse canal é a porta de entrada, aos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial a população idosa14.  

O SUS, oferece gratuitamente condições de testagem, para detecção e diagnóstico das 

IST's e também para detecção do HIV, sendo teste de grande praticidade e de fácil realização 

usando somente uma gota de sangue ou fluido oral como amostra biológica. Basta que o 

indivíduo procure uma unidade do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), podendo ser 

até mesmo de forma anônima para realização do teste. (Ministério da Saúde).Com o intuito de 

melhoria e maior facilidade de acesso a informação, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde 

o programa de prevenção combinada, que visa a combinação de estratégias simultâneas com 

intuito de  realizar diferentes abordagens, afim de atender as necessidades de populações 

especificas, visando o esclarecimento e prevenção de IST's e HIV, podendo ser utilizada como 

DEMONSTRATIVO DE SEXUALIDADE ATIVA PERCENTUAL % 

Idosos de 60-69 anos que apresentam vida sexual ativa  76,9 

Parceiros fixos 46,2 

Múltiplos parceiros 30,7 



 

 
 

ferramenta essencial pelo enfermeiro junto aos procedimentos relacionados a saúde do sexual 

do idoso02. (Figura 2 e 3). 

 

Figura 2. Mandala de prevenção combinada. Fonte: Ministério da Saúde - Departamento de Doenças de 

Condições Crônica s e Infecções Sexualmente Transmissíveis 2. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de ações combinadas para a prevenção das IST's Fonte: Adaptada do Ministério da 

Saúde - Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis2. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O preconceito, a falta de informação e a deficiência na promoção de políticas de saúde 

destinadas aos idosos, são fatores primordiais que aumentam a vulnerabilidade desse público 

quando se fala em sexualidade na terceira idade. 

 Embora o termo sexualidade pareça um tema que todos tenham conhecimento, existe 

uma deficiência quando essa abordagem é feita ao público de idade avançada, pois ainda não 

há compreensão por parte da sociedade em que vivemos, que indivíduos maiores de 60 anos, 

ainda sentem desejo sexual e podem ainda manter uma rotina sexual ativa saudável, pois esses 

sentimentos são decorrentes desde sua fase inicial, onde as sensações e busca por momentos de 

prazer se iniciam, até o fim de sua vida. 

A falta de orientação e principalmente o preconceito que o idoso sofre tanto pela 

sociedade em geral, quanto pelos próprios familiares de seu convívio, tornam-se grandes 

barreiras a serem enfrentadas para que as políticas de saúde se estendam até a necessidade desse 

público. Logo o indivíduo da terceira idade passa ocupar um cenário repleto de vulnerabilidades 

e pré-disposição ao contágio das IST's. 

A literatura referida aponta que o profissional enfermeiro, ainda se encontra 

despreparado para abordagem de temas como este, principalmente durante as consultas e 

 



 

 
 

atendimentos, pois o mesmo não acredita que um idoso possa ainda ter uma atividade sexual 

nessa faixa etária da vida, descartando assim a existência de alguma infecção, dificultando um 

possível o diagnóstico, o que repercute diretamente no início de uma intervenção terapêutica. 

As campanhas de prevenção as IST's, infelizmente não são voltadas ao incentivo do uso 

de preservativo nem a quebra de tabus e preconceitos para os idosos, sendo que ações como 

essa e com uma linguagem adequada que possa atingir esse público certamente traria resultados 

positivos e a baixa contaminação desta classe. 

Mesmo que a atividade sexual dos idosos, ainda seja vista como um tabu, o processo de 

envelhecer traz evidência ao assunto e destaque para essa questão sexual, sendo que o presente 

trabalho contribui para a melhoria nas ações de promoção à saúde, melhoria no perfil de 

atendimento aos idosos e também para que haja maior sensibilidade e agilidade na detecção de 

possíveis IST's facilitando assim seu tratamento e proporcionando melhoria na qualidade de 

vida na terceira idade. 

Por fim, sugere-se que seja ampliada as políticas de saúde, maior divulgação com a 

finalidade de melhoria na prevenção, detecção e tratamento em casos de pacientes 

contaminados por alguma IST's, destacando também as condutas do enfermeiro que deve se 

manter atualizado pois o mesmo possui um papel de educador em saúde e qualificado 

inteiramente para o atendimento de enfrentamento e combate de vulnerabilidades e discursões 

relacionadas a saúde sexual do idoso. 
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