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RESUMO  

 

Trata-se de um estudo cujo objetivo foi descrever a vivência da sexualidade de idosos do sexo 

masculino do Centro de Convivência de idosos do município de Anápolis-Goiás. A metodologia 

utilizada foi de abordagem qualitativa e método descritivo. A coleta dos dados deu-se com 09 idosos 

do sexo masculino que participam do Centro de Convivência do Idoso de Anápolis, a pesquisa foi 

desenvolvida por meio de entrevista voltada aos idosos que aceitaram participar voluntariamente da 

pesquisa, onde foi explicado para cada participante todos os seus direitos, que após o esclarecimento 

foi solicitado a cada um a assinatura do TCLE. A entrevista foi gravada e iniciou com a seguinte 

pergunta norteadora: „Como o senhor define sua sexualidade?” Os dados foram analisados a partir da 

transcrição das entrevistas, que agrupadas por afinidade foram categorizadas posteriormente. Os 

Resultados apresentados em forma de 05 categorias e discutidos posteriormente. Os estudo 

considerou que os idosos do sexo masculino necessitam de acompanhamento e supervisão por parte 

da enfermagem. Desde a automedicação, atividade física sem acompanhamento e parcerias sexuais 

de comportamento promíscuo o enfermeiro tem o papel fundamental na educação em saúde e 

conscientização de práticas saudáveis para estímulo à qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 
It is a study whose objective was to describe the experience of sexuality of the elderly of the male of 
the Center of Coexistence of old people of the city of Anápolis-Goiás. The methodology used was 
qualitative approach and descriptive method. The data collection was performed with 09 male elderly 
people who participate in the Anápolis Elderly Living Center, the research was developed through an 
interview with the elderly who agreed to voluntarily participate in the research, where each participant 
was explained to all the participants their rights, that after the clarification was requested to each one 
the signature of the TCLE. The interview was recorded and began with the following guiding question: 
'How do you define your sexuality?' The data were analyzed from the transcript of the interviews, 
which grouped by affinity were later categorized. The results presented in the form of 05 categories 
and discussed later. The study considered that the elderly male need nursing supervision and 
supervision. From self-medication, unattended physical activity and sexual partnerships to 
promiscuous behavior, nurses play a fundamental role in health education and awareness of healthy 
practices to stimulate quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os avanços da medicina e da tecnologia têm permitido ao homem viver cada 

vez mais e com melhor qualidade de vida. Com isso, estas modificações trouxeram 

alterações na estrutura e dinâmica da família. A população ativa depara-se agora 

com os cuidados não apenas dos mais jovens, mas também dos seus pais e avós e 

aos problemas inerentes a esta fase de vida como os problemas de saúde físicos ou 

mentais que os tornam, em maior ou menor grau, dependentes de atenção especial 

(SENRA, 2013).  

Até 2025, segundo a OMS (2002), o Brasil será o sexto país do mundo em 

número de idosos. Em nosso contexto social, ainda é grande a desinformação sobre 

a saúde do idoso e as particularidades e desafios inerentes ao envelhecimento 

populacional. O aumento da expectativa média de vida também aumentou 

acentuadamente no país, entretanto, não foi acompanhado por melhoria ou 

manutenção da saúde e qualidade de vida. 

A política nacional do idoso (PNI), Lei n. 8. 842, de 4 de janeiro de 1994, e o 

estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, definem idoso como 

indivíduo com 60 anos ou mais. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), 

define o idoso associando a idade cronológica com a qualidade de vida, portanto, 

em país em desenvolvimento, idoso é aquela pessoa com 60 anos ou mais. Nos 

países desenvolvidos, considera-se idoso o indivíduo que possui 65 anos ou mais. 

Convém ainda ressaltar que reconhecer a idade cronológica não é uma referência 

precisa para as mudanças que acompanham o envelhecimento. Existem diferenças 

significativas no que concerne ao estado de saúde, participação social e níveis de 

independência entre pessoas que possuem a mesma idade (BRASIL, 2005).  

O aumento da expectativa de vida do brasileiro, sobretudo nas últimas duas 

décadas, está diretamente associado aos investimentos do Estado em políticas 

públicas de atenção ao idoso. O acesso à renda, à seguridade social e às políticas 

voltadas para esse grupo são fatores a serem considerados. Neste contexto, o 

Programa do Ministério da Saúde “Brasil Saudável” envolve uma ação nacional com 

o objetivo de promover políticas públicas que proporcionem modos de viver mais 

saudáveis em todas as etapas da vida, estimulando a prática de atividades físicas no 

cotidiano, bem-estar social por meio de atividades recreativas e de lazer, além de 



 

permitir o acesso a alimentos saudáveis e a redução do tabagismo. Estas questões 

fundamentam um envelhecer saudável que conferem também um ganho substancial 

em qualidade de vida e saúde. Por outro lado, faltam investimentos em outras áreas, 

como por exemplo, programas de atenção a idosos em situação de dependência 

(BRASIL, 2005; ROZENDO; ALVES, 2008).  

Ao envelhecer algumas alterações biopsicossociais são notadas, esse 

processo produz mudanças entre o homem e o meio onde se vive, algumas outras 

modificações são bem relevantes no envelhecimento e podem ser notadas de forma 

bem clara, como sem dúvida, fatores psicológicos, biológicos, comportamentais, 

sociais e genéticos (SOUZA, 2014). 

Além disso, a imagem negativa do envelhecer que ainda existe, leva muitas 

vezes que a atenção seja desviada dos aspetos essenciais à sua qualidade de vida, 

dos quais a sexualidade é parte integrante. Assim, tal como vem apontando a 

literatura especializada, os projetos e campanhas que busquem dar orientação e 

desmistificar o campo da sexualidade na velhice carecem de investimentos 

(UCHÔA, et al. 2016). 

 Uma vez que a capacidade sexual está presente no indivíduo ao longo de 

toda a sua vida, inclusive até idades muito avançadas, há vários estudos descritos 

na literatura no que concerne à sexualidade do idoso (VAZ, 2012). Entretanto, 

percebe-se uma pulverização de ideias no que concerne à complexidade do tema.  

Assim sendo, em virtude de valores culturais e morais que são moldados no 

decorrer de suas vidas, a sexualidade na terceira idade é assunto pouco debatido na 

população idosa. Essa falta de conhecimento do idoso a respeito de sua própria 

sexualidade pode gerar conflitos internos, resultantes de mudanças desencadeadas 

por esse processo, além da visão depreciativa da sociedade e julgamento que 

podem culminar na inativação da vida sexual nesta fase (ELEUTÉRIO; MIRANDA; 

BARROS, 2017). 

Entretanto, o aumento na produção de conhecimento e reconhecimento da 

importância da sexualidade, bem como o desenvolvimento de alternativas que 

prolonguem a vida sexual, como os diversos recursos medicamentosos disponíveis, 

constituem grandes avanços quando se trata de melhoria na qualidade da vida 

sexual do idoso (KOOPMANS, et al. 2013). 

Devido à complexidade do assunto e a necessidade reprimida que o idoso 

tem em relação à abordagem da sexualidade, este estudo propõe o seguinte 



 

questionamento: de que maneira o idoso do sexo masculino vivência sua 

sexualidade?  Este artigo tem como objetivo descrever a vivência da sexualidade de 

idosos do sexo masculino do Centro de Convivência do Idoso do município de 

Anápolis-Goiás. 

Diante do exposto, este estudo torna-se relevante, pois poderá contribuir para 

que profissionais da saúde tenham maior conhecimento e compreensão da 

sexualidade do idoso e para elaboração de programas e acompanhamentos que 

visem valorizar seu comportamento e necessidades básicas, como a expressão da 

sexualidade. Poderá auxiliar docentes durante o processo de formação de outros 

profissionais, tendo em vista que durante esse processo a sensibilização e 

conscientização de direitos e cidadania são extremamente necessárias. E por fim, 

este estudo poderá ainda estimular outras pesquisas no campo da sexualidade e 

principalmente no campo da Gerontologia, onde os saberes e fazeres são ainda 

muito discretos e singelos se comparados às necessidades emergentes surgidas a 

partir do aumento da longevidade no Brasil e no mundo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Neste estudo foi adotada a metodologia de pesquisa de abordagem 

qualitativa e método descritivo conforme preconiza Gil (2008). As pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial descrever as características de determinada 

população e fenômenos ou então propiciar o estabelecimento de relações entre as 

variáveis. O método descritivo é o tipo de pesquisa em que os fatos são observados, 

registrados e analisados, classificados e interpretados sem que o pesquisador 

interfira neles (GIL, 2008). 

Este estudo foi realizado somente após aceite da documentação pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa, com idosos do sexo masculino do Centro de Convivência do 

Idoso (CCI) de Anápolis-Goiás. O mesmo foi desenvolvido por meio de entrevista 

direcionada aos idosos que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa e que 

após esse aceite foram sorteados. Foi solicitado a cada um a assinatura do TCLE, a 

entrevista iniciou por meio da seguinte pergunta norteadora: „Como o senhor define 

sua sexualidade?”.  



 

A coleta de dados por sua vez foi realizada em ambiente escolhido pelos 

entrevistados, que por sua vez foi unânime a escolha do próprio Centro de 

Convivência, os dias e horários alternaram-se de acordo com a escolha do 

entrevistado. Essa pesquisa foi realizada respeitando os princípios éticos 

estabelecidos pela Resolução Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016 que descreve 

como as pesquisas com seres humanos devem ser realizadas, de forma que o 

indivíduo seja respeitado e estabelecendo uma relação, pesquisador-participante, de 

êxito, com isso, a participante do estudo terá liberdade de desistir da pesquisa a 

qualquer momento, sem ônus e prejuízos morais 

A pesquisa ocorreu com 9 participantes, obedecendo as seguintes etapas: 

divulgação da pesquisa; convite para pesquisa; abordagem aos escolhidos para a 

pesquisa, onde foram levados em conta os seguintes critérios de inclusão: homens 

com idade de 60 anos ou mais, idosos que participam do centro de convivência dos 

idosos (CCI) de Anápolis, idosos que aceitarem voluntariamente a participar da 

pesquisa.  Como critérios de exclusão foram utilizados: homens com idade abaixo 

de 60 anos, pessoas do sexo feminino, idosos que não são cadastrados no CCI e 

aqueles não aceitarem voluntariamente a participar da pesquisa.  

Após a coleta dos dados, o próximo passo foi análise dos dados, o qual para 

esse estudo utiliza-se a análise conforme preconiza Minayo (2010). Após transcrição 

dos dados, os mesmos foram agrupados por semelhança e por com seguinte 

separados em categorias.    

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Envelhecimento e fatores sociais  
  

O declínio das taxas de fecundidade e de mortalidade infantil, associado ao 

desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e terapêutico no tratamento de 

doenças crônicas, têm provocado alterações na estrutura populacional quanto às 

mudanças no perfil da faixa etária e levado ao aumento do número de idosos e o 

envelhecimento populacional em um curto espaço de tempo (CABRAL, et al. 2013).  

 O processo de envelhecimento está associado aos estigmas que se agregam 

a esta fase da vida, como aparecimento de doenças, as limitações físicas que 



 

podem surgir, a necessidade de cuidado e apoio social, a interrupção nos 

relacionamentos sociais e, inclusive, sexuais. Por conseguinte, há a necessidade de 

adaptar-se à deterioração da saúde, às perdas, à discriminação pela idade ao medo 

de morrer, para, dessa maneira, evitar a interrupção do significado do ser integral ao 

indivíduo que envelhece (NUNES; FERRETTI; SANTOS, 2012).  

Desta forma, é função das políticas de saúde proporcionar ações para que 

mais pessoas envelheçam com o melhor estado de saúde possível. O 

envelhecimento ativo, saudável e com menor grau de dependência é o grande 

objetivo nesse processo. Se considerarmos a saúde de forma ampliada, faz-se 

necessário mudanças no contexto atual em direção à produção de um ambiente 

social e cultural mais favorável para população idosa (BRASIL, 2007). A 

complexidade nesta fase de vida é ainda destacada por Vaz (2012) ao afirmar que, 

apesar de ser um processo natural e inerente ao ciclo de vida, o envelhecimento é 

um processo variável e individual uma vez que os ritmos de envelhecimento diferem 

entre os diferentes indivíduos e dentro do próprio indivíduo. Isso porque o processo 

de envelhecer envolve, além de fatores genéticos, as experiências sociais e 

individuais, como cultura e estilos de vida.  

 Apesar desse processo de envelhecer ser uma experiência individual, a 

velhice, para maioria das pessoas, é dura e difícil e, por vezes, acaba transformando 

esta fase numa caricatura que leva o indivíduo à perda da autoestima, ao isolamento 

social e até mesmo à depressão. Isso porque a velhice é uma fase da vida 

estigmatizada, mediante preconceitos que se fazem presentes. Hoje são valorizados 

o jovem, a juventude eterna, a agilidade por meio de ideias e conceitos reforçados 

pela mídia. Desta forma, as falsas concepções sobre a velhice podem ser tão 

mortais quanto os preconceitos, pois fazem as pessoas se sentirem inferiores, 

encurtando-lhes a capacidade de resistência emocional e a longevidade (NUNES; 

FERRETTI; SANTOS, 2012). 

 
3.2 Fisiopatologia do idoso  
 
 As mudanças provenientes do processo de envelhecer acontecem de maneira 

gradativa e de modo natural resultando em decréscimo na capacidade fisiológica e 

diminuição de resposta do organismo a eventos estressantes, causando 

instabilidade na homeostasia e no modo de viver do indivíduo, aumentando o risco 

de desenvolvimento de patologias que pode levar à morte. Essas mudanças advêm 



 

de vários fatores, sejam eles internos ou externos. Os internos referem-se à 

contribuição genética. Os externos estão ligados ao ambiente, tais como 

temperatura, poluição e estilo de vida. Convém ainda ressaltar as mudanças 

celulares e teciduais inerentes ao processo de envelhecimento. As mais comuns 

são: alterações no índice de massa corpórea (IMC), mudanças respiratórias, 

complicações cardiovasculares e mudanças no sistema imunológico (NUNES; 

FERRETTI; SANTOS, 2012). 

 Quanto às alterações neurológicas, diversas modificações fisiológicas e 

estruturais ocorrem no cérebro ao longo da vida. Essas alterações apresentam 

fatores diversos e são potencializadas quando associadas a processos patológicos. 

Desde o nascimento, as pessoas já apresentam o total de neurônios necessários ao 

funcionamento do seu organismo. O que ocorre posteriormente é o amadurecimento 

cerebral decorrente da mitose de células da glia, gerando aumento no depósito das 

camadas da bainha de mielina nas fibras nervosas, assim como o estabelecimento 

de novas conexões cerebrais. Entretanto, com a idade, o volume e o peso do 

cérebro declinam a uma taxa aproximada de 5% por década após os 40 anos e uma 

acentuada taxa de declínio é observada a partir da sétima década de vida 

(ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014).   

 Portanto, toda essa multiplicidade de alterações fisiológicas que acometem os 

indivíduos com o avançar da idade, em especial as cardiovasculares, musculo-

esqueléticas, imunológicas e neurológicas acabam por influenciar a sexualidade e a 

qualidade das relações sexuais entre idosos.  

De acordo com Ferreira (2015), os problemas sexuais que mais afetam a 

velhice são: falta de informação, vergonha, preconceito, impotência nos homens, 

alterações hormonais e falta de lubrificação nas mulheres, diminuição na libido e 

falta de desejo sexual, entre outros. Em virtude destes problemas, os idosos acabam 

sucumbindo parte de sua vida sexual sem buscar alternativas para manter uma vida 

sexual satisfatória e saudável. 

  

3.3 Sexualidade no idoso  
 

Estima-se que no Brasil o número de idosos triplicará nos próximos vinte 

anos. Esse aumento deve vir acompanhado de uma maior atenção ao envelhecer, 

processo complexo que ultrapassa a divisão etária cronológica, envolvendo 



 

aspectos relacionados à saúde, dentre eles a sexualidade como variável interferente 

na qualidade de vida do ser humano. Com base nesta perspectiva, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2012) define qualidade de vida como a “percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. Baseado neste conceito, o envelhecimento deve ser compreendido 

como um processo natural e passível de uma abordagem integral da saúde, 

inclusive a saúde sexual (UCHÔA, et al. 2016).  

A Organização Mundial de Saúde (2013) define saúde sexual como um 

“estado de completo bem-estar físico, emocional, mental e social associado à 

sexualidade e não apenas à ausência de doença ou enfermidade”. A saúde sexual 

implica uma abordagem respeitosa e profícua da sexualidade e das relações 

sexuais, assim como a possibilidade de ter experiências sexuais agradáveis e 

seguras, livres de repressões, discriminação e violência. Desta forma, para que a 

saúde sexual seja efetiva, é imprescindível que os direitos sexuais de todas as 

pessoas, independente da faixa etária, possam ser respeitados, protegidos e 

satisfeitos (SENRA, 2013).  

A sexualidade, quando relacionada ao envelhecimento, envolve mitos e tabus, 

resultando na concepção de que idosos são pessoas assexuadas. Entretanto, a 

sexualidade faz parte da vida de qualquer indivíduo, e deve ser considerado o seu 

sentido holístico, não somente como fator biológico, como também 

biopsicossociocultural. Neste contexto, face ao aumento progressivo da população 

idosa e da necessidade de cuidados que sustentem a promoção da sua qualidade 

de vida, são necessários estudos na área do envelhecimento, que abordem não 

apenas o aparecimento de enfermidades e co-morbidades inerentes a esta faixa 

etária, como também temáticas que considerem o idoso em toda sua identidade 

humana, incluindo a sua sexualidade. A investigação sobre os fatores que interferem 

na vivência da sexualidade dos idosos, sem estigmas e repreensões, comuns nesta 

fase da vida, deve ser analisada e motivada no campo científico e nos espaços 

sociais, tendo por participantes do processo educativo, os profissionais de saúde, 

dentre eles o enfermeiro (ALENCAR, et al. 2014).  

A importância de estudos relacionados à sexualidade no idoso pode ser 

justificada pelo fato de que, apesar das alterações físicas e psicológicas desta faixa 

etária, as sensações não se perdem. Os idosos são capazes de ter experiências 



 

sexuais prazerosas. Entretanto, para que a sexualidade possa ser vivenciada de 

forma positiva nesta fase, o idoso precisar tomar consciência e conhecimento das 

mudanças que ocorrem no seu corpo e do seu parceiro. É de grande relevância que 

o casal seja capaz de discutir acerca de problemas relacionados à sexualidade, pois 

essa pode ser uma alternativa para rever e modificar aspectos da própria vida sexual 

superando paradigmas. Isto porque, no idoso, a sexualidade pode ser vivenciada de 

outras formas, por meio de sonhos e qualquer outra fonte ligada ao sexo. Desta 

maneira, a sexualidade deve ser encarada além da questão biológica ou da perda 

do vigor físico. O desejo existe enquanto há vida e pode ser descoberto ou 

redescoberto e vivenciado em qualquer idade. Entretanto, os idosos precisam 

superar as limitações físicas do corpo priorizando a capacidade de fantasiar e, 

principalmente, o desejo de viver (KOOPMANS, et al. 2013).  

Ainda estão impregnados no imaginário social, estereótipos de que as 

pessoas velhas não são atraentes fisicamente ou são incapazes de sentir algum 

estímulo sexual. Essa visão induz os mais velhos a assumirem uma atitude 

pessimista quanto à sua própria sexualidade. Entretanto, os avanços na medicina e 

os diversos recursos farmacológicos disponíveis, podem contribuir para uma vida 

sexual satisfatória na terceira idade. Mesmo assim, o assunto ainda é polêmico e 

complexo uma vez que é encarado com um tabu na nossa cultura (ROZENDO; 

ALVES, 2015).  

 

3.4 O papel do enfermeiro na assistência ao idoso 
 

Visto a importância da sexualidade para o bem estar e qualidade de vida dos 

idosos, é relevante que, durante a formação profissional, haja maiores 

entendimentos desta prática no dia-a-dia das pessoas da terceira idade, sendo 

necessária uma atuação mais elaborada por parte dos Enfermeiros acerca desta 

questão, que deve ser vivenciada pelos idosos de forma sadia e prazerosa, 

minimizando os preconceitos existentes. Faz-se necessário estabelecer novos elos 

entre a saúde do idoso e a enfermagem, para que à medida que o idoso adquira 

confiança no enfermeiro, ele consiga expor suas dúvidas, adquirir conhecimento e 

buscar alternativas e soluções para seus problemas junto com o profissional, 

favorecendo a promoção e manutenção da saúde (STARLING, et al. 2013).  



 

Como o enfermeiro está inserido no contexto da saúde, é imprescindível que 

ele conheça as peculiaridades dos idosos, para então contribuir, auxiliar e orientá-

los, respeitando as singularidades e limitações de cada um, contemplando ações de 

cuidados direcionadas à promoção de saúde e bem estar, para que juntos 

construam estratégias que despertem seus desejos (STARLING, et al. 2013).  

Algumas estratégias precisam ser elaboradas pelos Enfermeiros com o intuito 

de auxiliar os idosos a desfrutarem de sua sexualidade. Diante disso, nota-se a 

importância da criação de grupos de convivência voltados para este assunto, que 

devem proporcionar momentos de troca de experiências para a descoberta de novas 

e interessantes formas de prazer. Convém ressaltar que a ampliação das atividades 

físicas e de lazer também criam a possibilidade dos idosos fazerem escolhas 

prazerosas que propiciem a manifestação de sua sexualidade, contribuindo para 

mantê-lo ativo e com seu tempo ocupado de maneira produtiva e criativa. Essas 

estratégias desenvolvidas pelo enfermeiro ampliam os recursos dos idosos, 

demonstrando como lidar com suas limitações, dúvidas e frustrações. O enfermeiro 

pode assumir uma postura ativa perante o envelhecimento, enfrentando-o de modo 

consciente, coerente e crítica, ampliando seus conhecimentos através das 

informações sobre a terceira idade, disfunções associadas à senescência, mitos e 

preconceitos a respeito da sexualidade (COELHO, et al. 2010).  

Assim sendo, pode-se concluir que a enfermagem precisa atuar e dar 

instruções sobre a sexualidade no idoso de modo que se faz necessário incluir no 

currículo do curso de enfermagem a disciplina de Sexualidade Humana. No 

momento, é pertinente, visto que a transmissão das DST's e do vírus HIV por via 

sexual é um fato. O profissional enfermeiro tem que fazer-se presente na atuação 

contínua junto à assistência sexual aos idosos, como forma de saúde e bem estar 

psicossocial (BALTAZAR, 2009). 

 

4. RESULTADOS  
 

No presente estudo, foram entrevistados 09 idosos que atenderam aos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um 

panorama geral do perfil destes. O quadro 1 representa as especificações a respeito 

dos entrevistados da pesquisa. 

 



 

Quadro 1. Apresentação dos entrevistados da pesquisa.   

SUJEITOS IDADE ESTADO CIVIL PROFISSÃO 

E1  75 Solteiro Aposentado 

E2 71 Casado Comerciante / 

Aposentado 

E3 65 Casado Aposentado 

E4 81 Casado Aposentado 

E5 67 Viúvo Aposentado 

E6 73 Casado Aposentado 

E7 73 Casado Pedreiro 

E8 71 Divorciado Aposentado 

E9 79 Casado Aposentado 

Fonte: os autores (2018) 

 
 

5. DISCUSSÃO 
 
 

Para a discussão deste estudo os dados foram organizados em forma de 

categorias, as quais foram divididas em 05 categorias onde constam os relatos dos 

entrevistados a respeito da sua sexualidade, conforme a seguir: 

7.1. CONCEITO DE SEXUALIDADE 

 

 Os entrevistados da pesquisa ao conceituarem sexualidade, disseram o que   

pensam ser sexualidade, muito embora a sexualidade tenha sido confundida com o 

ato sexual, não sendo diferente de grande parte da população, foi possível perceber 

em outros relatos que para esse público em geral a sexualidade é vivenciada de 

forma muito mais intensa que em outros grupos de idosos, como a seguir:  

Bom, do jeito que a gente quer não é, porque a idade já não permite mais 
ne? Logico que eu tenho sexo com minha esposa, mas não é como 
antigamente, caiu 80-90%, é duas tentativas, duas desistências (E.1). 
 

É normal, não tão normal, mas é normal sim. Eu ainda prático, não como 
uma pessoa de 25 ou 30 anos, porque eu tenho 65 anos né. É claro que 
que muitas das vezes seu sistema não está ativo com sua mente, muita das 
vezes sua mente quer uma coisa, mas seu corpo não procede (E.3). 
 



 

Sou separado da mulher certo, porque ela não gostou de sexo, e nós só 
temos três filhos, um rapaz e duas mulheres, ai ela falou: a gente já estudou 
e formou eles e você vive sua vida como você gosta, você não trazendo 
aqui pra dentro de casa, você vive sua vida como você gostar, ai eu falei 
vamos desquitar e eu vou ter uma pessoa definitivamente pra mim, porque 
eu gosto de sexo, e não é pouco não (E.7). 
 

 

 Existe ainda na sociedade preconceitos e estereótipos socioculturais quando 

se fala em sexualidade, o que acarreta em consequências para aqueles que estão 

em idade mais avançada. A sexualidade pode ser analisada como um leque de 

opções diferente de como se expressar e vivenciar o prazer e está relacionada com 

o amor, ternura e afeto, ela não se trata apenas de sexo e reprodução como é 

idealizado pela sociedade, pois essa é uma ideia equivocada, já que todos os seres 

humanos nascem e vivenciam sua sexualidade de maneira individual em cada fase 

da vida (UCHÔA, et. al. 2016).  

 No processo de envelhecimento, vale ressaltar que devido a cultura e seus 

estereótipos, a sexualidade pode ser tornar inativa, pois vivemos em uma atual 

conjuntura familiar e social onde os ensinamentos da população mais antiga ainda 

está bastante presente, antes a sexualidade tinha a função somente para 

reprodução, onde já se sabe que a sexualidade está presente em todas as fases da 

sua vida e que ela interfere no bem estar em geral (ELEUTÉRIO; MIRANDA; 

BARROS, 2017). 

 

 

7.2. FREQUÊNCIA DAS RELAÇÕES SEXUAIS  

 

 Nesse tópico, os relatos sempre vem acompanhado de alguma limitação, seja 

ela de ordem natural, cronológica ou patológica, onde os entrevistados relatam que 

sua vitalidade na questão da frequência sexual não é mais a mesma de alguns anos 

atrás, e que o uso de medicação para o ato sexual já é uma opção.  

 

É uma vez na semana, as vezes nenhuma vez. Eu ultimamente estou até 
tomando remédio para o sexo, eu estou tomando uns “comprimidozinhos” 
pra estimular, porque minha companheira ainda é jovem ainda, cheia de 
saúde, aí fica “relando” e não adianta, aí quando mais “rela” mais o pinto 
esconde. To fraco, tenho 75 anos e eu não vou ter a mesma finalidade de 
antes (E.1). 
 



 

Eu pratico assim umas quatro vezes por mês, antigamente era três ou 
quatro por dia (E.4). 

 

Não, agora deu uma parada, porque já tem mais ou menos uns dois anos 
que eu sofri câncer na próstata, aí eu não fiz cirurgia porque atrapalha, aí eu 
só fiz radioterapia, só que isso também me prejudicou (E.9).  

 

 Nessa fase, para os idosos o mais importante inclui dentre outras coisas a 

caricia, companheirismo, amizade e o ficar juntos, porém também a relação sexual 

está presente como forma de demostrar a sua sexualidade, visto que o ato sexual 

fica menos frequente no seu dia a dia, porém o sexo ainda é prazeroso e satisfatório 

visto o período da vida em que estão passando (MOURA; LEITE; HILDEBRANDT, 

2009). 

 Para os idosos dos tempos atuais, a sexualidade está fortemente ligada a 

sentimentos que envolvem amor e afeto. Mesmo que a visão de sexualidade na 

terceira idade seja para alguns pejorativa, pois o próprio grupo nessa faixa etária 

acaba alimentando e compartilhando de estereótipos que acabam afastando o idoso 

da vida sexual e da sexualidade ativa (ROZENDO; ALVES, 2015). 

 

7.3. VIDA CONJUGAL  

 

 Nessa classe, a vida conjugal se torna mais delicada, alguns relatos dos 

entrevistados são de separação, viúves ou que mesmo depois de separados por 

algum motivo, continuam morando juntos e compartilhando ainda da mesma rotina 

onde o respeito com a parceira ainda permanece, mesmo não estando mais vivendo 

uma vida conjugal. 

 

Sim, eu já tenho 08 filhos. Essa é minha quarta esposa (E.2).  

 

Casados, nós somos casados, divorciado, casado, mas continuou casado 
(E.6).  
 

Com 52 anos nós separou, ela mora na metade da casa e eu na outra (E.7).  

 

                                         Sou divorciado (E.8). 

 

 



 

 Atualmente está cada vez mais visível pessoas idosas cujo estado civil seja 

viúvo ou divorciado, amar e ser amado na terceira idade é um direito de todos os 

idosos, o amor pode ser vivenciado em qualquer fase da vida, independente de 

idade todos podem construir relacionamentos afetivos que priorizem o respeito, 

afeto, carinho e companheirismo, e essa relação pode e deve ser vivenciada da 

melhor forma possível (ALMEIDA; LOURENÇO 2008).  

 A satisfação conjugal é complexa, devido a algumas variantes determinantes 

como características de personalidade de cada pessoa, as experiências vividas no 

decorrer da vida e a forma como foram criadas e educadas pela família interferem 

de forma gradativa na vida conjugal. O idoso pode conseguir uma satisfatória vida a 

dois como qualquer adulto ou jovem, o afeto é interpretado pela ação, pelo diálogo, 

por gesto de carinho e atitudes que unem e alimentam os sentimentos. O afeto é um 

processo decisivo no envelhecer saudável, apesar que o envelhecimento acarrete 

algumas determinantes modificações físicas e emocionais, não fazem com que os 

idosos sejam incapazes de possuir sentimentos e carinho com seu parceiro (DIAS, 

2009). 

 

 

7.4. VIDA SOCIAL 

 

 Nesta categoria são apresentados a vida social de cada entrevistado, onde 

relataram como é o seu convívio no meio social, sua interação com outras pessoas, 

onde alguns citam até mesmo o Centro de Convivência do Idoso (CCI) como uma 

família onde muitos garantem sua diversão e se sentem amados pelos que ali 

frequentam.  

 
É, nos viaja, nos faz excursão. 04 anos que estamos juntos, nos combina 
muito sabe por que? Um dia ela me bate, no outro eu apanho. 
Sim, e é uma coisa divertida, está socializando com as pessoas, tem muito 
compadre e muita comadre (E.1).  
 

Aqui é uma família, ninguém ta contra ninguém, aqui todo mundo é amigo 
da gente, estamos muito bem aqui, eu gosto muito daqui. Eu tenho um 
bazar de roupa usada, pra não ficar quieto (E.2).  
 

Eu não viajo não, eu não gosto de ficar na casa dos outros. Não gosto muito 
de atrapalhar a agenda deles, aí deles deixam de fazer isso porque você 
está lá. Eu já chego e falo que se precisar ir no meio do mato pegar lenha 



 

eu estou no meio, eu gosto de ser muito participativo, e se eu não puder 
ajudar eu não atrapalho (E.3). 
 

Aqui eu danço, mas a mulher teve uma parada cardíaca aqui uns dias 
desses, tem uns dois meses, então estamos indo devagar, por nós só 
dança nós dois, porque ela não vai dançar com outro homem e nem eu 
dançar com outra mulher. Às vezes tem uma mulher muito amiga, aí pede, 
mas eu não gosto porque eu gosto de dançar com a mão na cintura, e tem 
mulher que não gosta  
Eu gosto de viajar, mas agora só de avião (E.4).  

 

 O envelhecer é uma fase onde as patologias vão surgindo gradativamente, 

tendo em vista prolongar o tempo e qualidade de vida, a inserção dos idosos na vida 

social é de suma importância, existe também a necessidade de convívio em grupo, 

aspecto comum em todo ser humano, o de estar participando de um grupo social, no 

qual ele possa interagir com outras pessoas, estar em um grupo e tê-lo como 

referência na onde possam compartilhar de alegrias, tristezas, experiencias e ideias, 

beneficiam o idoso de forma positiva para que o mesmo tenha objetivos em sua vida 

(RIZOLLI, SURD, 2010). 

 Envelhecer de forma saudável não envolve apenas cuidados em relação aos 

problemas de saúde que são mais comuns nessa etapa da vida, mas também 

envolve o reconhecimento das suas necessidades e expectativas, ou seja, indica 

que mesmo gozando de saúde física, os idosos precisam se sentir ativos na 

sociedade, tendo oportunidades como qualquer outra pessoa de se expressarem de 

forma livre seus medos, sentimentos, emoções, opiniões e experiencias, então para 

uma manutenção do equilíbrio biopsicossocial do idoso as atividades de laser e 

convivência de grupos contribuem de forma positiva para ajudá-los a amenizar 

conflitos pessoais, familiares e ambientais. O bem-estar ocasionado pela 

participação do idoso em atividades em grupos colabora tanto para a importância do 

autocuidado quanto para a aprendizado de experiências e troca de conhecimentos 

que gera um bem-estar, o que engloba vivência de abordagem físicas, emocionais e 

espirituais (PENNA, SANTO, 2006).  

 

7.5. USO DE MEDICAÇÃO  

 

 Dentre os relatos, tornou-se evidente que os entrevistados usam, usaram ou 

já tiveram interesse em medicações para a melhora do seu desempenho sexual, 

nesses relatos os entrevistados mostraram também domínio sobre os riscos do uso 



 

desse tipo de medicação por conta própria e relataram o quão importante é buscar 

uma ajuda profissional quando se fala de medicação.  

 

Ele é um comprimidinho assim ó (gesto com os dedos para mensurar o 
tamanho do comprimido) que a gente usa ele a tarde ou a noite, e de 
manhã cedo o fi da galinha acorda (E.1). 
 

Eu usei uma vez rapaz e não gostei, eu passei o dia inteirinho querendo, e 
eu estava fora de casa, eu tomei em casa e depois fui sair, ai tudo quanto é 
mulher que estava mostrando o corpo eu ficava olhando, mas isso tem mais 
ou menos uns 5 ou 6 anos (E.4). 
 

Nenhum tipo, uma que eu já fui no médico ele disse que não pode por 
causa da pressão, que se é eu tomar e morrer, porque sempre eu estou 
indo ao médico e ele sempre faz essa pergunta, e fala pra eu não tomar 
esse remédio não porque eu tenho pressão alta, é eu tomar e pedir pra 
morrer, porque parece que o coração não aguenta bombear o sangue (E.5). 
 

Não, nunca usei essas qualidades de coisas pra envolver o sexo pra nada. 
Hoje o povo me oferece e eu falo não, porque quem usa é uma vez só e 
não volta mais, igual jogar uma pedra no rio, só uma vez, olha que ele 
desceu acabou (E.7). 
 

 

 Alguns fatores como doença crônica, procedimentos cirúrgicos e medicação 

tem um impacto na pratica sexual, a diabetes tipo II e doenças cardiovasculares 

podem causar disfunção erétil, devido ao aumento da pressão arterial e o aumento 

do fluxo sanguíneo na relação sexual podem ocasionar temor e certos anseios no 

idoso que prefere se privar de realizar o ato sexual, outro fator determinante também 

para a limitação do sexo é o uso de medicação, nos quais são fármacos 

relacionados a controle da hipertensão, antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos 

(DIAS, 2009).  

De acordo com o relato dos participantes parte deles já fizeram o uso de 

algum medicamento para ereção durante sua vida, outros deles relatam que não 

fazem o uso devido alguma patologia que os acomete, na qual as doenças do 

coração são as mais relacionadas, muito embora tenha um participante que nunca 

usou nenhum tipo de medicação, mesmo tendo contato com quem o ofereceu.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

O desenvolvimento desse presente artigo possibilitou uma análise e um 

conhecimento maior com o idoso e a sua sexualidade, o que viabilizou um 

aprofundamento mais criterioso sobre o assunto, nota-se também um 

desconhecimento sobre o conceito de sexualidade em sua plenitude. Os idosos, 

bem como a população em geral parece remeter o conceito de sexualidade ao ato 

sexual em si, restringuindo-se de questões muito mais amplas e significativas da 

sexualidade  

Este estudo atendeu ao objetivo proposto em relação à vivência da sexualidade 

de idosos frequentadores do CCI de Anápolis, o conhecimento sobre o assunto é de 

suma importância para o enfermeiro, e demais profissionais da saúde, para que 

durante o acompanhamento, acolhimento, assistência e atuação destes 

profissionais, os mesmos possam valorizar esse tipo de abordagem, proporcionando 

aos idosos um maior conhecimento sobre seu corpo, suas necessidades, desejos e 

possibilidades. Trata-se de trabalhar no estimulo para a qualidade de vida dos 

idosos e não apenas informar. O trabalho do enfermeiro no campo da geriatria 

necessita considerar a vivência dos idosos abordando fatores inquietantes do seu 

dia a dia. Questões como a automedicação, vida sexual promíscua, atividade física 

sem acompanhamento, nutrição e lazer devem ser abordados sistematicamente 

entre nesta condição, tendo em vista a atuação comprometida do enfermeiro que 

propõe trabalhar com idosos.  

  Sendo assim, este estudo propõe novas pesquisas no campo da geriatria e 

gerontologia, que possam conhecer melhor as necessidades emergentes dos 

idosos, em relação à sua sexualidade e à qualidade de vida dos mesmos.    
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