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Metodologia 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, as 

produções científ icas utilizadas foram obtidas através 

das bases de dados: MEDLINE, LILACS E BDENF. Os 

descritores foram Aids; Idosos ; HIV; Sexualidade ; 

Vulnerabilidade , sendo incluídos na pesquisa artigos 
disponíveis em português publicados entre 2013-2016, 

foram selecionados ao f inal da busca um total de 8 

artigos que se encaixavam na proposta do estudo. Para 

o desenvolvimento da discussão científ ica foi indagada 

a seguinte pergunta norteadora: Quais as 
vulnerabilidades do vírus HIV/AIDS atrelado ao 

comportamento sexual de idosos? 

O elevado aumento da expectativa de vida da 

sociedade atrelado ao desenvolvimento de novas 

tecnologias como: medicamentos que auxiliam na 

diminuição da incidência de impotência sexual, e a 

terapêutica de reposição hormonal, representaram 
consequentemente na mudança de perfil 

comportamental sexual entre os idosos. Essa alteração 

do comportamento elevou os índices dessa faixa etária 

com relação à contaminação pelo vírus do HIV/AIDS. O 

estudo tem por objetivo analisar os fatores de 
vulnerabilidade do vírus HIV/AIDS ligado ao 

comportamento sexual em idosos.  
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Desenho do estudo 

Inicialmente foram encontrados 109 artigos na 

plataforma, após aplicação dos f iltros restaram 13 

artigos, porém foram excluídos 4 por duplicidade e por 

não atenderem ao objetivo da pesquisa, f icando um 

total de 8 artigos. 
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A presente revisão de literatura descreveu determinadas 

vulnerabilidades sobre o comportamento sexual de idosos, 

que, por vezes, estão relacionados a falta de 

conhecimento, escolaridade, o preconceito, e machismo. 

Através do resultado e discussão, pode-se concluir que o 
comportamento errôneo da terceira idade influencia 

visivelmente no aumento das taxas de infecção pelo vírus 

HIV/Aids.  
 

Os artigos apontaram que existem vulnerabilidades como: 
déficit de conhecimento na população idosas em aspectos 
como a colocação, e retirada correta de camisinhas. O 
sexo masculino obteve um expressivo número com 
relação a descoberta tardia do vírus, e por outro lado o 
sexo feminino elevou-se nos requisitos sobre diagnóstico 
imediato.  
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