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1 – INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

  O estudo intitulado Significados acerca do HIV entre pessoas idosas 

participantes da Campanha Fique Sabendo 2015 em Peruíbe-SP foi 

construído a partir da constatação da necessidade de compreender melhor a 

realidade e os significados sobre o HIV entre idosos, com especial atenção 

para as questões relacionadas à sexualidade. A partir da realização da 

pesquisa, foi elaborada uma proposta de trabalho que se constitui no produto 

que aqui se apresenta e que compõe os pré-requisitos para obtenção do 

título no Mestrado Profissional. Essa proposta, denominada “Abordagem da 

Sexualidade da Pessoa Idosa e Prevenção de IST/HIV/Aids”, foi desenvolvida 

para ser implantada no local de trabalho da pesquisadora, a Secretaria 

Municipal de Saúde,  objetivando preencher as lacunas existentes na 

abordagem do tema “sexualidade” junto às pessoas idosas, buscando 

construir estratégias que propiciem oportunidade para pensar os aspectos 

relacionados à prevenção das IST/HIV/Aids nesta fase da vida. 

 Os idosos passam a ser objeto de estudo a partir do momento que 

constata-se que o envelhecimento da população é uma realidade presente 

em muitos  países, inclusive no Brasil, onde 20,5 milhões de pessoas, o que 

corresponde a 10,8% da população brasileira, tem 60 anos ou mais. O Brasil 

também apresenta-se entre os países que vem experimentando uma 

transição demográfica acelerada, o que implica em uma mudança na 

estrutura etária da população. Segundo os dados disponibilizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), o seguimento que 

mais aumenta na população é o de idosos e, segundo as projeções deste 

mesmo órgão, a população de idosos em 2060 alcançará os 73,5 milhões. 

Para o Estado de São Paulo, conforme a Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE, 2015), a população idosa crescerá em ritmo mais 

intenso e estima-se que em 2050 atingira, 29,8% da população, ou seja, 

ultrapassará os 14 milhões de pessoas. No município de Peruíbe, onde se 

deu o presente estudo,  cuja população é de 63.609 habitantes, 16,25% da 

população tem 60 anos ou mais. 
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 Frente a essa realidade e, dado as Políticas Públicas existentes que 

propiciam, não só uma maior longevidade, como também uma melhor 

qualidade de vida, possibilitando a vivencia de novas experiências e, 

consequentemente, tornando essa população mais vulnerável, a sexualidade 

passa a ser foco do trabalho com idosos quando pensamos em prevenção às 

IST/HIV/Aids. 
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2 – OBJETIVO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

O trabalho pretende qualificar a Rede de Atenção Básica, por meio de 

uma proposta de formação que se desenhou durante o processo de pesquisa 

e com os resultados de campo, focalizando a sexualidade da pessoa idosa, 

como uma dimensão importante dessa fase da vida e para o 

desenvolvimento das atividades de prevenção. Estará voltado para os 

profissionais de saúde, principalmente da área de enfermagem, que tenham 

seu campo de atuação voltado para esta população, buscando colaborar para 

que possam desenvolver a escuta e a sensibilidade para abordar a temática 

da sexualidade durante o atendimento.  

Assim, os objetivos específicos deste produto são: 

1. Oferecer formações, juntamente  com o Núcleo de Educação 

Permanente - NEP - do município, para os profissionais da 

Rede de Atenção Básica sobre a temática “Sexualidade da 

Pessoa Idosa e Prevenção às IST/HIV/Aids”  

2. Promover discussões e reflexões sobre a sexualidade da 

pessoa idosa, abordando aspectos relativos às experiências 

diversas de vivências da sexualidade, incluindo a dimensão do 

prazer. 

3. Colaborar com o desenvolvimento de uma habilidade de escuta 

pautada na sensibilidade e no conhecimento da temática entre 

profissionais. 
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3 – MÉTODO 

 

 

A estrutura definida para a implementação do projeto proposto contará 

com o apoio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do município em 

parceria com a Rede de Atenção Básica. O NEP é composto por profissionais 

dos seguintes setores: Saúde da Mulher, Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Ambulatório 

Médico de Especialidades (AME), Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica 

e Laboratório. Tem como finalidade reconceituar e reorientar o processo de 

capacitação, tendo como eixo de aprendizagem o trabalho executado no 

cotidiano dos serviços (CECCIM, 2005).  

Para Pelizzari et al. (2002), a Educação Permanente em Saúde (EPS), 

por meio da aprendizagem significativa e da problematização, tem a 

finalidade de aprimorar o método educacional em saúde, tendo o processo de 

trabalho como seu objeto de transformação, com o intuito de melhorar a 

qualidade dos serviços, transformando as práticas de saúde, visando 

alcançar a integralidade e equidade no cuidado, e tornando os profissionais 

de saúde mais qualificados para o atendimento. 

O trabalho junto ao NEP será construído em parceria junto com as 

unidades nas quais se pretende oferecer a formação: Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) (USB Ribamar e Casa da Mulher) e Unidades de Saúde da 

Família (USF) (USF Nova Itariri, Caraguava I e II, Jardim Veneza, Santa 

Izabel, Torre, Trevo I e II, Recreio Santista, Vila Peruíbe e Guaraú).  

Para o desenvolvimento da proposta de formação, serão apresentados 

os objetivos do projeto e será feito um levantamento do conhecimento que 

esses profissionais têm acerca do tema. A partir da percepção dos 

participantes sobre a sexualidade do idoso, serão definidos os temas a serem 

abordados nas oficinas e a quantidade de encontros necessários. A ideia é 

que, dentro dos tópicos definidos, cada participante contribua com as suas 

percepções, vivências, interesses. É preciso também promover a participação 

da própria população idosa na elaboração da proposta. Somente de forma 

coletiva é que será possível construir um instrumento que faça sentido para 

os profissionais de saúde e que possa ser adotado em sua rotina de trabalho, 
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visando à melhoria da assistência ao idoso, de acordo com os objetivos 

traçados.  
 Dadas a relevância do tema e a necessidade de conter a epidemia de 

HIV/Aids também junto a essa população, estaremos colocando em prática 

outras estratégias que vêm de encontro aos objetivos traçados. 

 A primeira estratégia consiste em incluir no Plano de Ações e Metas 

(PAM) ações de prevenção às IST/Aids/HIV. O PAM consiste em um 

instrumento de planejamento das ações referentes ao Programa Municipal 

IST/HIV/Aids e conta com recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde 

aos fundos estaduais e municipais. Anualmente este plano é renovado a fim 

de que novas metas sejam propostas ou que haja continuidade daquelas que 

forem necessárias. Em 2018, uma das metas privilegiará as pessoas idosas, 

incluída na área de atuação referente à promoção, prevenção e proteção, no 

eixo enfrentamento da epidemia de HIV e demais IST. Essa meta resultou da 

reflexão junto aos técnicos da Atenção Primária e equipes dos projetos 

sociais. Para a definição foi considerada a sexualidade da pessoa idosa e o 

objetivo de estimular essa população a conhecer melhor sua própria 

realidade e a refletir sobre um aspecto pouco explorado dentro dessa faixa 

etária para, posteriormente, sensibilizá-los quanto à importância da 

prevenção das IST/HIV/Aids. Para tanto serão realizadas reuniões, nas quais, 

além da discussão sobre os temas pertinentes à sexualidade da pessoa 

idosa, também se poderá refletir sobre exposição e prevenção do HIV e 

outras IST. 

  A segunda estratégia foi desenvolvida durante a Campanha Fique 

Sabendo 2017, que contou como um dia de testagem voltado à pessoa idosa, 

compondo o rol de ações voltadas para essa população e como parte do 

produto resultante desta pesquisa, buscando oportunidades para colocar em 

prática as estratégias que possam contribuir para a reflexão sobre a 

sexualidade da pessoa idosa e prevenção de IST/Aids/HIV. Foi uma das 

ações extramuros da Campanha Fique Sabendo que buscou contemplar 

essa faixa etária prioritariamente. 

Como já dito, o município de Peruíbe conta com o Núcleo da Terceira 

Idade, o Centro de Convivência do Idoso e oito núcleos de bairros que 

mantêm trabalhos sociais com pessoas dessa faixa etária. No dia Mundial de 
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luta contra a Aids (1º de dezembro de 2017) foi realizada ação extramuros no 

Núcleo da Terceira Idade que, por encontrar-se em localização privilegiada 

(área central da cidade), mostrou-se estratégica para sediar o evento. Antes 

de realizar a testagem foi realizada uma roda de conversa com os membros 

do Centro de Convivência do Idoso (CCI) que teve como objetivo captar 

elementos que contribuam para qualificar o desenvolvimento das atividades 

previstas no produto que compõe esta dissertação. A roda de conversa – que 

contou com a participação da pesquisadora (Psicóloga), Assistente Social e 

Médica Clínica, que atuam junto a Vigilância Epidemiológica, sede do 

Programa IST/HIV/Aids – tratou de alguns aspectos da sexualidade da 

pessoa idosa e prevenção às IST/Aids/HIV.  

 A terceira estratégia constitui-se na proposta de alteração do Protocolo 

de Atendimento da Saúde da Pessoa Idosa que será sugerida por ocasião 

das discussões com o Núcleo de Educação Permanente (NEP) e no trabalho 

de formação que será realizado junto às unidades de saúde parceiras. Dessa 

maneira, com foco na saúde sexual da pessoa idosa, pretende-se levantar os 

principais aspectos a abordar no trabalho com essa população e que devam 

compor o referido protocolo. Atualmente, o Plano Municipal de Saúde de 

Peruíbe (PMS), abrange essa questão de forma bastante genérica, 

contemplando o estímulo ao Envelhecimento Ativo e o fortalecimento das 

ações de promoção e prevenção, mas não define as estratégias que devem 

ser utilizadas para tanto. Assim, este trabalho visa contribuir com 

intervenções específicas que venham a colaborar com a experiência de uma 

vida sexual saudável e melhoria da qualidade de vida. 
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4 – CRONOGRAMA 

 

 

ATIVIDADES PERÍODO (2018) 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

Apresentação do Projeto ao 

NEP e Coordenação da 

Atenção Básica. 

 

x 

     

Proposta de trabalho e 

definição de cronograma 

 

x 

     

1º Encontro com os 

profissionais da Atenção 

Básica 

  

x 

    

Desenvolvimento das oficinas   x x x  

Avaliação pós-treinamento 

(reaplicação da Ficha Pré-

Avaliacional) 

      

x 

Avaliação dos conhecimentos 

adquiridos e sua aplicabilidade 

após as oficinas 
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