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METODOLOGIA 

A revisão foi realizada no primeiro semestre de 2018, onde a

busca dos artigos foi efetuada nas bases de dados eletrônicas,

PubMed e Bireme. A primeira etapa da seleção dos artigos

consistiu em busca e leitura, de título e resumo, para saber

quais estudos atenderiam aos critérios, de inclusão e exclusão,

elaborados para a pesquisa. Os artigos selecionados foram lidos

na integra, na segunda etapa. Os critérios de inclusão

consistiam em: sem restrição de línguas ou ano e que

relacionasse idoso, AIDS e sexualidade. Não foram

considerados os trabalhos em formato de teses de doutorado e

dissertação de mestrado.

O envelhecimento populacional é um fenômeno observado

mundialmente. As pessoas com idade equivalente ou superior a

60 anos representam aproximadamente 10% da população do

planeta. No que diz respeito a sexualidade na terceira idade, é

importante perceber que consiste em um assunto suprimido pela

população, geral e idosa, por envolver valores culturais e morais

que são moldados no decorrer de sua vida em sociedade. No

entanto, apesar de se manterem ativos, muitos chegam a

praticar o ato sexual sem a utilização de preservativos, ficando

expostos as doenças sexualmente transmissíveis. Dentre as

doenças sexualmente transmissíveis, a síndrome da

imunodeficiência humana tem apresentado uma elevação na

população com faixa etária acima dos 50 anos.

INTRODUÇÃO

Sendo assim, estimular a discussão da sexualidade e das práticas sexuais

na população idosa, no processo de formação em saúde, tanto na graduação

quanto nas famílias, visando diluir os estereótipos e preconceitos

socioculturais existentes, ainda apresentam desafios para atenção e

promoção da saúde nessa população.

CONCLUSÃO
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DISCUSSÃO

A síndrome da Imunodeficiência Humana atingiu a população

brasileira no início da década de 90. Onde em 1994, visando

combater a disseminação do vírus, o sistema único de saúde

ampliou a distribuição de camisinhas masculinas para a

população. Apesar disso, a frequência da AIDS tem

aumentado na população idosa, apresentando uma média de

1500 novos casos por ano. Estudos apontam, que, devido ao

estigma do idoso assexuado, alguns professionais da área da

saúde não abordam essa temática com os idosos. Além

disso, locais de convivência entre idosos, como as

instituições de longa permanência, favorecem o ato sexual na

terceira idade.
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