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  Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir 
para sair daqui? 
  Isso depende muito de para onde queres ir – 
respondeu o gato. 
  Preocupa-me pouco aonde ir – disse Alice. 
  Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas – 
 replicou o gato. 
      

 
Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas 
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RESUMO 
 
  
O envelhecimento, tanto no Brasil quanto em muitos outros países, é um fato 
inegável. Hoje, as pessoas com 60 anos ou mais representam 10,8% da população 
brasileira, correspondendo a 20,5 milhões de pessoas. Essa realidade gerou a 
necessidade de criar políticas públicas que garantissem direitos e melhoria da 
qualidade de vida, por meio de ações sociais e de saúde, para essa população. 
Essas ações contribuíram para a longevidade desses indivíduos e, 
consequentemente, para uma maior socialização, ampliando as possibilidades de 
vivenciarem novas experiências. Algumas pesquisas apontam para um crescimento 
de pessoas com 60 anos ou mais vivendo com HIV/Aids, o que pode estar 
sinalizando a necessidade de que aspectos relativos à sexualidade e à prevenção 
sejam focalizados nessa faixa etária. Neste estudo de abordagem qualitativa, teve-
se como objetivo compreender os significados acerca do HIV/Aids entre a população 
idosa que participou da Campanha Fique Sabendo 2015, no município de Peruíbe, e 
captar as noções sobre sexualidade e saúde sexual neste ciclo da vida, 
relacionando-as à vulnerabilidade ao HIV para, a partir dos resultados, apresentar 
uma proposta de intervenção educativa para prevenção junto a esta população, 
como produto técnico do Mestrado Profissional. O estudo permitiu observar que os 
homens e as mulheres com 60 anos ou mais que fizeram parte do estudo vivenciam 
a sexualidade de modos diferentes. As preocupações em torno da sexualidade são 
distintas: homens se preocupam com frequência/potência, mulheres demonstram 
desconhecimento em relação à sexualidade, entendendo o sexo como uma 
obrigação que deixou marcas profundas, impedindo-as que manifestassem suas 
vontades, tornando-as, muitas vezes, submissas aos desejos do homem. O 
preservativo, na experiência de muitos participantes, era destinado a relações com 
prostitutas e não com pessoas conhecidas. Desta forma, os resultados deste estudo 
apontam para a necessidade de desenvolver trabalho educativo direcionado a esta 
população, visando questões referentes à sexualidade nesta fase da vida e à 
prevenção das IST/HIV/Aids. As políticas públicas voltadas para essa faixa etária, 
bem como o reconhecimento da sexualidade entre pessoas idosas pelos 
profissionais de saúde e as campanhas de prevenção voltadas para esse público 
são estratégias que muito podem colaborar para a vivência de uma sexualidade 
saudável e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.  
 
 
Palavras-chave: Idosos. HIV/Aids. Prevenção do HIV. Vulnerabilidade. Sexualidade.  

 
  



	
	

	 	

ABSTRACT 
 
 
Aging, both in Brazil and in many other countries, is an undeniable fact. Today, 
people aged 60 and over represent 10.8% of the Brazilian population, corresponding 
to 20.5 million people. This reality generated the need to create Public Policies that 
would guarantee rights and improve the quality of life, through social and health 
actions, for this population. These actions contributed to the longevity of these 
individuals and, consequently, to greater socialization, increasing the possibilities of 
experiencing new experiences. Some research points to a growth of people 60 years 
of age or older living with HIV / Aids, which may be signaling the need for aspects 
related to sexuality and prevention to be focused on this age group. In this qualitative 
study, the objective was to understand the meanings about HIV / Aids among the 
elderly population that participated in the 2015 Fique Sabendo (Get to Know) 
Campaign in the city of Peruíbe and to capture the notions about sexuality and 
sexual health in this life cycle, relating to the vulnerability to HIV to, from the results, 
present a proposal of educational intervention for prevention with this population, as 
a technical product of the Professional Master's Degree. The study showed that men 
and women 60 years of age or older who participated in the study experience 
sexuality in different ways. Concerns about sexuality are distinct: men fret about 
power, women show lack of knowledge about sexuality, understanding sex as an 
obligation that left deep marks, preventing them from expressing their wills, often 
making them , submissive to the desires of man. The condom, in the experience of 
many participants, was intended for relations with prostitutes and not with known 
people. Thus, the results of this study point to the need to develop educational work 
aimed at this population, aiming at issues related to sexuality at this stage of life and 
to the prevention of STI / HIV / Aids. Public Policies focused on this age group, as 
well as the recognition of sexuality among elderly people by health professionals and 
prevention campaigns aimed at this public are strategies that can greatly contribute 
to living a healthy sexuality and, consequently, a better quality of life. 
 
 
Key Words: Elderly. HIV/Aids. HIV Prevention. Vulnerability. Sexuality. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Os quinze anos de trabalho na prefeitura municipal da estância balneária de 

Peruíbe, no Estado de São Paulo, foram responsáveis pelo acúmulo de experiências 

e amadurecimento profissional que desembocaram e permitiram, em grande parte, a 

realização deste estudo. 

Como psicóloga, iniciei minhas atividades em uma Unidade Básica de Saúde 

na área central do município, atendendo à demanda espontânea, a 

encaminhamentos provenientes das demais unidades, além de àqueles oriundos da 

do Departamento de Educação e dos encaminhados pelo Ministério Público (como 

atendimento de vítimas de violência sexual e avaliação psicológica para adoção, 

entre outros). Vale ressaltar que estes não dispunham de profissional da área de 

psicologia, havendo um acordo, anterior a minha chegada, segundo o qual a 

Prefeitura local prestaria esse atendimento, o que vem ocorrendo até a presente 

data. Com o passar dos anos, fui convidada a trabalhar no Banco de Leite Humano 

e, posteriormente, na Vigilância Epidemiológica, em que o foco seriam os pacientes 

portadores do vírus da imunodeficiência humana, conhecido em inglês como human 

immunodeficiency virus com sua respectiva sigla HIV, no Programa Municipal de 

IST/Aids. Inicialmente, o trabalho foi bastante difícil, uma vez que além do receio, 

havia um desconhecimento em relação à Aids, o que foi sendo diluído por meio de 

treinamentos, cursos e do próprio trabalho com a população. Ao trabalho na 

Vigilância Epidemiológica, foi somado o atendimento às vítimas de violência sexual, 

que se solidificou pela criação de um Serviço de Apoio às Vítimas de Violência 

Sexual (Seavis), o atendimento aos pacientes portadores de tuberculose e, 

atualmente, aos portadores de hanseníase. Foi um percurso marcado por inúmeras 

experiências exitosas, porém com um número expressivo de experiências que 

causaram algumas decepções frente ao ideal de trabalho que se pretendia na rede 

pública de saúde.  

Questões como a falta de adesão ao tratamento, o grande número de faltas 

às consultas, a negação da doença, o uso prejudicial de álcool e drogas, as 

dificuldades em manter o uso frequente de preservativos, o histórico das violências e 

abusos sofridos são elementos que permeiam nosso fazer e mobilizam a mim e a 

toda a equipe há tempos. Parte das pessoas que vive com HIV/Aids com as quais 
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tive contato está em condições de vida que geram vulnerabilidade tanto em nível 

individual quanto social e programático. Aqui se está referindo a somente algumas 

dessas condições, tais como baixo nível de escolaridade e renda, desigualdade de 

gênero, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, inexistência de programas que 

apoiem e alavanquem o desenvolvimento econômico etc. É certo que isso contribui 

ainda mais para que as oportunidades de mudança sejam limitadas. 

Embora já saibamos que o fato de alguém adquirir e reter uma informação 

não seja necessariamente suficiente para que haja mudança nas escolhas 

realizadas, dada a influência de uma infinidade de fatores, faz-se necessário 

entender o modo como os programas de saúde trabalham e, principalmente, 

apresentar novas propostas para executar, centradas na promoção de repertórios e 

que possam amparar as decisões das pessoas voltadas para uma melhor qualidade 

de vida.	

Considerando-se a trajetória descrita, este estudo buscou encontrar 

alternativas para intervir junto à população idosa a partir de pesquisa realizada com 

os participantes da Campanha Fique Sabendo 2015. Espera-se que os resultados 

do trabalho possam colaborar na construção de um conhecimento que considera 

tanto as diversas faces do saber quanto os diferentes contextos em que esse saber 

pode ser aplicado e de que modo, dadas as condições existentes, condições estas 

que não se resumem somente às questões individuais, mas também incluem as 

questões sociais e culturais.	
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

1.1 Envelhecimento: dados demográficos e políticas públicas 
 

O envelhecimento populacional mundial é um fato. De acordo com as 

projeções do Fundo de População das Nações Unidas (CASA DA ONU, 2016), uma 

em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se que em 2050 

seja um a cada cinco indivíduos, ou seja, aproximadamente 2 milhões de pessoas 

nessa faixa etária, sendo 80% nos países em desenvolvimento. Será a primeira vez 

que haverá mais idosos do que menores de 15 anos. Em 2012, o número de 

pessoas com 60 anos ou mais era 810 milhões, constituindo-se em 11,5% da 

população; projeta-se que em menos de dez anos essa população alcance 1 bilhão 

de pessoas (ibidem, 2016). 

 O Brasil está entre os países que vêm experimentando uma transição 

demográfica acelerada, o que vem provocando mudanças significativas na estrutura 

etária da população. O aumento da esperança de vida ao nascer e os impactos da 

forte redução da fecundidade apontam para um processo de envelhecimento 

populacional no país, o que já pode ser percebido pelo aumento do grupo 

populacional de idosos em nossa sociedade (PERFIL DOS IDOSOS..., 2010). 

Segundo os dados obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

entre 2010 e 2050, a previsão é de que o grupo populacional de 60 anos ou mais de 

idade triplique em termos absolutos, passando de 19,6 milhões para 66,5 milhões. 

Em 2030, o grupo de idosos já superará o de crianças e adolescentes em cerca de 

2,28 milhões, diferença que tenderá a aumentar para 34,6 milhões em 2050 (66,5 

milhões contra 31,8 milhões respectivamente). Nesse ano, os idosos já 

representarão 29,4% contra 14% de crianças e adolescentes no total da população. 

No estado de São Paulo, segundo o Portal de Estatísticas do Estado de São 

Paulo da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, s. d.), em 2015 

a população ficava em torno de 43 milhões de habitantes, sendo que destes, 13,19% 

eram pessoas de 60 anos ou mais. As projeções demográficas produzidas por essa 

instituição indicam que em 2025 a quantidade de pessoas nessa faixa etária deverá 

ultrapassar a de crianças com idade até 14 anos, em decorrência de duas 
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tendências populacionais opostas: decréscimo dos efetivos mais jovens e contínuo 

aumento dos contingentes mais idosos.  

A evolução demográfica, no Estado de São Paulo, no período de 1950 a 

2050, torna evidente o impacto das transformações que ocorrem na estrutura etária 

da população paulista e a transferência progressiva da participação dos jovens para 

os idosos em relação à população total. O segmento populacional com até 14 anos 

de idade era composto, em 1950, por 3,5 milhões de pessoas, aumentando 

progressivamente até 2000, quando alcançou 9,7 milhões. A partir desse ano, 

segundo a publicação SP Demográfico (2010) da Seade, as projeções populacionais 

indicam decréscimo dessa faixa etária, em decorrência do nascimento de gerações 

cada vez menores, devendo chegar a 6,6 milhões de pessoas em 2050. Em 1950, a 

população paulista com 60 anos ou mais era de 402,0 mil pessoas e a projeção para 

2050 indica um efetivo de 14,8 milhões, ou seja, aumento de mais de 36 vezes em 

100 anos. Estas cifras tornam-se ainda mais realistas quando se considera que a 

geração formada pelos indivíduos que terão 60 anos ou mais em 2050 já existe, 

podendo ser identificada no recenseamento de 2000 como a população com dez 

anos (ibidem). 

O município de Peruíbe, onde se deu o presente estudo, tem uma população 

de 63.609 habitantes, dos quais 16,25% têm 60 anos ou mais. Esse índice 

corresponde a 10,8% na população brasileira, 13,60% no Estado de São Paulo e  

14,88% na Região da Baixada Santista (SEADE, s. d.).  

O envelhecimento deixou de ser uma característica apenas de países 

desenvolvidos e atingiu outras áreas, pois 70% das pessoas idosas encontram-se 

em diversos países considerados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil 

(ROQUE, 2013).  

 À medida que evidenciamos esses dados, trazendo-os de uma dimensão 

mundial para uma municipal, é possível perceber concretamente que o aumento do 

número de pessoas idosas é uma realidade já não tão distante. Esse fato também 

torna explícita a necessidade de que haja algumas mudanças na sociedade 

buscando assegurar em todos os níveis (federal, estadual e municipal) condições 

para essa população viver de forma digna, ou seja, para que os direitos da pessoa 

idosa, enquanto cidadãos, sejam preservados. 
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Com a alteração do perfil demográfico brasileiro são necessárias políticas 

públicas, particularmente voltadas para atender às crescentes demandas nas áreas 

da saúde, previdência e assistência social. 

As políticas existentes nessas áreas foram criadas com base em dois 

documentos internacionais que apresentam prioridades básicas associadas ao 

envelhecimento: Plano de ação internacional para o envelhecimento (ONU, 2003) e 

o Envelhecimento ativo: uma política de saúde (WHO, 2005). 

O Plano de ação internacional para o envelhecimento (ONU, 2003) foi 

resultado da II Assembleia Mundial do Envelhecimento, realizada em 2002, em 

Madri, e teve por finalidade buscar traçar diretrizes para garantir o envelhecimento 

dos indivíduos com segurança, dignidade e oportunidades de participação social, 

promovendo o desenvolvimento de uma sociedade para todas as idades. A Política 

do Envelhecimento Ativo objetiva, primordialmente, aumentar a qualidade de vida 

dos indivíduos que envelhecem, incluindo aqueles que requerem auxílio para a 

realização de suas atividades cotidianas, e caracteriza-se pelo processo de 

otimização das oportunidades de saúde, segurança e participação social da própria 

população na formulação e execução das políticas (WHO, 2005).  

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, o amparo específico aos 

idosos passa a ser dever da família, da sociedade e do Estado, de modo a 

assegurar seus direitos sociais, criando condições para integração e participação 

efetiva na sociedade e promoção de sua autonomia, vetando qualquer forma de 

discriminação contra a pessoa idosa. Deste modo, a partir desse momento, os 

idosos começaram a ser alvo das políticas públicas, conforme listadas a seguir: 

• Política Nacional do Idoso, criada a partir da Lei nº 8.842, de 4 de 

janeiro de 1994 e regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3 de julho 

de 1996 (BRASIL, 1994; 1996). Em seu capítulo IV, que trata das 

ações governamentais referentes à área de saúde, preconiza que o 

SUS deve garantir ao idoso a assistência à saúde nos diversos níveis 

de atendimento; prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do 

idoso, mediante programas e medidas profiláticas; realizar estudos 

para detectar o caráter epidemiológico e determinadas doenças do 

idoso, com vistas à prevenção, ao tratamento e à reabilitação, e criar 

serviços alternativos para o idoso. 
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• Estatuto do Idoso, criado por meio da Lei 10.741, de 1º de outubro de 

2003 (BRASIL, 2003), mas com diversas alterações também por meio 

de leis (a última em 2013): ele se destina a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ou 

seja, busca efetivar estratégias para a preservação da saúde física e 

mental, o aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual e social dos 

idosos.  

• Política Nacional de Saúde Integral da Pessoa Idosa, aprovada pela 

Portaria 2.528, de 19 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006), que tem 

como finalidade manter, recuperar e promover a autonomia e a 

independência dos indivíduos idosos. As diretrizes dessa política têm 

como propósito a promoção de um envelhecimento saudável, 

buscando a melhoria e/ou a manutenção ao máximo da permanência 

dos idosos no meio em que vivem, de forma independente, com 

preservação das habilidades físicas e mentais requeridas para uma 

vida independente, qualidade de vida e autonomia. A política segue as 

orientações do documento Envelhecimento ativo: uma política de 

saúde (WHO, 2005), que entre suas medidas destaca a realização de 

ações motivadoras ao abandono do uso de álcool, tabagismo e 

sedentarismo, além do estímulo à participação e fortalecimento do 

controle social e atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa 

(BRASIL, 2006). 

 

No município de Peruíbe, as políticas públicas dirigidas especificamente à 

pessoa idosa são incipientes. Embora o Conselho Municipal do Idoso tenha sido 

criado pela Lei nº 1775, 6 de novembro de 1997 (PERUÍBE, 1997), ele não figura 

como um órgão atuante. Até o presente momento, não foi criada uma política 

municipal da pessoa idosa. Na área de assistência social, o município conta com o 

Projeto de Inclusão Social, denominado Centro de Convivência para Idosos (CCI), 

que disponibiliza para as pessoas de 60 anos ou mais duzentas vagas para 

participar em atividades socioculturais e educativas que são promovidas com o 

objetivo de estimular a socialização, autonomia e convívio comunitário. Sob a 

responsabilidade do Fundo Social de Solidariedade, o município também conta com 

o Programa Núcleos de Bairros, que atende cerca de 350 pessoas idosas 
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distribuídos em oito núcleos. Essas pessoas, segundo as informações coletadas 

junto aos seus coordenadores e disponibilizadas pelo Departamento de 

Comunicação Social da Prefeitura no site do município (PERUÍBE, s. d.), são 

beneficiadas por ações voltadas à promoção do bem-estar e da qualidade de vida 

(atividades recreativas, esportivas e educativas). Na área da habitação foi aprovado 

um Decreto Municipal que reserva 3% das unidades residenciais para atendimento 

dos idosos em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos 

públicos. Na área da saúde, o município conta com o Programa de Atenção 

Domiciliar ao Idoso (Padi). 

As políticas públicas, como se sabe, são instrumentos importantes na 

preservação e garantia dos direitos da pessoa idosa. São as políticas que buscam 

garantir a qualidade de vida para essa população. Um elemento essencial para a 

elaboração das políticas é a necessidade de conhecer a realidade em que as 

pessoas idosas vivem e quais os problemas e dificuldades que enfrentam, para que 

seja possível realizar diagnóstico e planejamento, garantindo a participação da 

própria população idosa no desenho de ações que, efetivamente, promovam a 

cidadania. 

 

 

1.2  Sobre terminologia: velho, idoso, terceira idade 
 

A Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994; 1996), que tem por objetivo 

assegurar os direitos sociais dos idosos, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, e o Estatuto do Idoso 

(idem, 2003) têm um papel fundamental na maneira como a velhice é vista e tratada 

na sociedade brasileira. Ambas as políticas tentam diferenciar os idosos, pontuando 

as características próprias dessa fase da vida que demanda proteção, serviços e 

benefícios especiais para que seja possível gozarem da condição de cidadãos de 

direitos.  

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization - WHO, 2005) 

define como idosa a pessoa com 60 anos ou mais em países em desenvolvimento e 

65 anos ou mais, em países desenvolvidos. Porém, é importante reconhecer que a 

idade cronológica não é capaz de abarcar as mudanças que acompanham o 
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envelhecimento. Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde, 

participação e níveis de independência entre pessoas que têm a mesma idade 

(ibidem).  

Há diversas maneiras de definir a pessoa idosa no Brasil: velho, idoso ou 

terceira idade. Nesse sentido, como este estudo está interessado nos significados, 

torna-se relevante uma descrição sobre o que está implicado na utilização de cada 

termo. Para Manzaro (2014), a ideia de velhice está associada a uma etapa da vida, 

e o envelhecimento deve ser entendido como um processo natural, que traz consigo 

algumas alterações sofridas pelo organismo, consideradas normal para essa fase. 

Conforme diz Ferrari (1999), não há necessariamente uma correspondência entre 

idade cronológica e idade biológica. A variabilidade individual e as diferenças de 

ritmos de envelhecimento tendem a acentuar-se conforme as oportunidades e 

constrangimentos vigentes sob dadas condições sociais. Para Mendes et al. (2005), 

envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida e dá-se por 

mudanças físicas (envelhecimento biológico), psicológicas (envelhecimento 

psicológico) e sociais (envelhecimento social) que acometem cada indivíduo com 

sobrevida prolongada.  

Segundo Dias (2007), o envelhecer é um processo multifatorial e subjetivo, ou 

seja, cada indivíduo envelhece de maneira própria, o que torna o processo de 

envelhecimento um conjunto de fatores que vai além do fato de ter-se mais de 60 

anos e no qual as condições biológicas devem ser consideradas, traduzindo-se por 

um declínio harmônico de todo o conjunto orgânico, tornando-se mais acelerado 

quanto maior a idade. As condições sociais variam de acordo com o momento 

histórico e cultural; as condições econômicas são marcadas pela aposentadoria; as 

intelectuais aparecem quando as faculdades cognitivas começam a falhar, 

apresentando problemas de memória, atenção, orientação e concentração, e as 

funcionais se evidenciam quando há perda da independência e autonomia, 

precisando o idoso de ajuda para desempenhar suas atividades básicas do dia a dia 

(PASCHOAL, 1996; MAZO et al., 2007, apud DIAS, 2007).  

Ao termo “velho”, que costuma ser utilizado para designar as pessoas de 

mais idade, associam-se dois outros termos: decadência e inatividade. O seu uso 

indiferenciado, tanto para pessoas quanto para objetos, leva-nos ao significado de 

gasto e descartável, e quando nos referimos aos seres humanos, somos remetidos 

às questões de desgaste da saúde, da energia e ao descarte final da morte. A 
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imagem social do velho e da velhice é tão desfavorável que as pessoas não se 

reconhecem nela (MOTTA, 2006). 

O termo “idoso” costuma ser aplicado a todo e qualquer indivíduo acima de 60 

anos de idade. Vale ressaltar que esse termo foi criado na França em 1962, 

substituindo os termos velho e velhote, e logo em seguida foi adotado no Brasil em 

documentos oficiais, segundo Peixoto (2006). O idoso é sujeito do envelhecimento, e 

a velhice considerada como o último ciclo da vida, que independe das condições de 

saúde e hábitos de vida; é individual e pode vir acompanhada de perdas 

psicomotoras, sociais etc. A terceira idade seria entendida como a fase entre a 

aposentadoria e o envelhecimento, trazendo as demandas de cuidado com a saúde 

de uma forma mais ampla, já pensando em um envelhecimento com maior qualidade 

de vida, transformando a imagem da velhice, fazendo um corte entre os jovens 

velhos e os mais velhos (ibidem).  

A expressão “terceira idade” originou-se na França, segundo Laslett (1987, 

apud DEBERT, 1997), com a implantação, nos anos 1970, das Universités du 

Troisième Âge, e popularizou-se com muita rapidez no vocabulário brasileiro. As 

universités correspondiam ao curso de extensão universitária e de atualização 

cultural, dirigido a um segmento específico da população. Tirar os idosos do 

isolamento, propiciar-lhes saúde, energia e interesse pela vida, modificando sua 

imagem perante a sociedade, foram os objetivos principais das universidades da 

terceira idade (NERI et al., 2004). 

O uso desse termo entre os pesquisadores interessados pelo tema da velhice 

não se dá pela referência que ele faz a certa idade cronológica, e sim por ser uma 

forma de tratamento das pessoas de mais idade que não adquiriu ainda uma 

conotação depreciativa (DEBERT, 1997). Para Debert, a invenção da terceira idade 

é compreendida como fruto do processo crescente da socialização da gestão da 

velhice, antes tida como uma questão privada e familiar. A partir dos anos 1970, os 

velhos – que nos anos 1940 e 50 eram tidos como um dos setores desfavorecidos 

das sociedades europeias por ser um segmento destituído de recursos econômicos 

– passaram a ter a última etapa da vida remunerada a partir da universalização da 

aposentadoria. Segundo Guillemard (1986, apud DEBERT, 1997), a terceira idade 

corresponde metaforicamente a essa nova situação, ou seja, um tempo privilegiado 

para atividades livre dos constrangimentos do mundo profissional e familiar. Assim, 

com o prolongamento da esperança de vida, a cada um é dado o direito de vivenciar 
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uma etapa relativamente longa, um tempo de lazer em que se elaboram novos 

valores coletivos. Dessa forma, a aposentadoria permitiria vislumbrar o que 

Dumazedier (1974, apud DEBERT, 1997) denominou civilização do lazer. 

Conforme Peixoto (2006), a transformação da imagem dessa população levou 

a visão decadente da velhice a ser substituída por uma visão da velhice associada à 

arte de bem viver, levando à criação da expressão terceira idade. Esta última passa 

a ser sinônimo de envelhecimento ativo e independente e converte-se em uma nova 

etapa da vida, na qual a ociosidade simboliza a prática de novas atividades sob o 

signo do dinamismo. 

Ainda segundo Peixoto (ibidem), no Brasil, a conotação negativa do vocábulo 

“velho” seguiu um processo semelhante ao da França, embora mais recente, devido 

ao fato de que o objeto velhice entrou em cena recentemente. Embora houvesse 

outros, o termo velho era empregado de maneira geral, não com um caráter 

pejorativo a priori, mas que depende da entonação usada para caracterizar-se ou 

não como uma forma de expressão afetiva. Foi somente no final da década de 1960 

que certos documentos oficiais, bem como a grande maioria das análises sobre a 

velhice, recuperaram a noção de idoso (personne âgée).  

Velho e idoso podem se confundir, mas idoso marca um tratamento mais 

respeitoso, de acordo com essa autora. A noção de “terceira idade” dá-se a partir de 

um decalque do vocábulo francês, adotado logo após a implantação das políticas 

sociais para a velhice na França. É fundamentalmente utilizada nas proposições 

relativas à criação de atividades sociais, culturais e esportivas. “Idosos” simboliza, 

sobretudo, as pessoas consideradas “velhos mais respeitados”, enquanto a terceira 

idade designa, principalmente, os “jovens velhos”, os aposentados dinâmicos (como 

na França). Assim, não é por acaso, conforme Peixoto (ibidem), que surge um novo 

mercado para essa população: turismo, produtos de beleza e alimentares e novas 

especialidades profissionais, como gerontólogos, geriatras etc. 

Para Debert (1999), as agências estatais e as organizações privadas 

elegeram os programas de terceira idade como forma de responder aos problemas 

da velhice. Para Haddad (1986, apud DEBERT, 1999), em relação à análise sobre a 

ideologia desses programas, destaca-se o fato de que eles atendem à lógica do 

capitalismo e de sua política de vigilância, entendida como uma ação racional no 

sentido de diminuir os custos com a manutenção dos idosos. Mas acrescenta que, 

independentemente desse fato, os programas têm uma imagem muito positiva 
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perante as pessoas que deles participam. Contrapondo-se aos estudos e análises 

da situação dos velhos em asilos, continua o autor, os programas são apresentados 

como uma oportunidade de ampliação de círculo social de amizades e de criação de 

novos espaços para ação, constituindo-se em qualidade de vida para seus 

participantes. 

Na mesma linha de raciocínio segue Peres (2007), que observa criticamente 

o movimento social do idoso, assim como as recentes políticas públicas e as leis 

delas resultantes. Refere que tanto essa população quanto as organizações que a 

representam não estavam presentes enquanto protagonistas dessas reivindicações, 

levando as questões da velhice, analogamente às chamadas “redes de movimentos 

sociais”, a ser transformadas em uma questão social, podendo observar-se uma 

institucionalização ou terceirização das ações coletivas, o que é coerente com a 

lógica neoliberal de controle das massas e de privatização dos direitos sociais do 

idoso, podendo essas ações coletivas ser entendidas como estratégias de controle 

de um grupo que cresce rapidamente e passa a ser foco de interesses do ponto de 

vista político-eleitoral e mercadológico.  

Desse modo, ainda de acordo com Peres (ibidem), a terceira idade surge com 

a aposentadoria, e só a partir daí passa a ser foco de interesse do Estado, das 

classes empresariais e das comunidades científicas: por um lado, o Estado quer se 

livrar do ônus referente ao crescente número de beneficiários da Previdência, mas 

por outro, também quer controlar o contingente eleitoral cada vez mais expressivo 

(RAMOS, 2001, apud PERES, 2007). E os empresários estariam atentos ao novo 

filão de mercado consumidor, cujos integrantes conciliam tempo livre e renda para o 

consumo (DEBERT, SIMÕES, 1998, apud PERES, 2007). 

Surge, então, um modelo de envelhecimento considerado ideal, no qual 

quanto mais ativas as pessoas se mantiverem no decorrer de suas vidas, melhor 

elas envelheceriam. Esta seria a Teoria do Envelhecimento Ativo que, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2005), refere-se ao processo de otimização 

das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas (ibidem). Porém o 

processo de envelhecimento ativo está sujeito a uma série de fatores determinantes 

que envolve os indivíduos, famílias e países para sua implementação, além de outra 

série de fatores econômicos, sociais, comportamentais, pessoais, ambientais e 

determinantes pessoais e de saúde.  
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Segundo o manual de Envelhecimento ativo (ibidem), os desafios de uma 

população em processo de envelhecimento são globais, nacionais e locais. Superar 

esses desafios requer um planejamento inovador e reformas políticas substanciais, 

tanto em países desenvolvidos quanto em países em transição. Os países em 

desenvolvimento enfrentam os maiores desafios, e a maioria deles ainda não possui 

políticas abrangentes para o envelhecimento.  

Considerando o significado e o contexto dos termos abordados neste estudo, 

adotou-se prioritariamente a denominação “idoso” para a população estudada, uma 

vez que em sua essência encerra-se a noção do respeito, escapa da conotação 

pejorativa (presente no caso do vocábulo “velho”) e é mais  abrangente que a 

expressão “terceira idade” que, como vimos, está muito mais atrelada somente a 

uma parcela específica desse grupo populacional. Além disso, considera-se 

relevante o fato de ser o termo adotado nas políticas públicas no Brasil.  

 

 

1.3  Sobre sexualidade e gênero  
 

 A sexualidade, segundo Silva (2017), é uma dimensão da experiência humana 

que não deriva diretamente da anatomia, mas sim abarca vários elementos na sua 

constituição, tal como as relações sexuais, o erotismo, a intimidade e o prazer. É 

preciso compreender, continua a autora, que a sexualidade, que tem o corpo como 

base, é experimentada e se expressa através de pensamentos, ações, desejos e 

fantasias, na singularidade dos sujeitos. A sexualidade se articula a gênero mas não 

pode ser tomada nem como seu sinônimo e nem tampouco gênero deve ser a única 

questão a ser considerada quando se pretende  compreender a sexualidade como 

dimensão humana e, nessa condição, como algo plural ( SILVA, 2017). 

 Para Lourenço (2002), em sentido amplo, a sexualidade expressa-se no estilo 

de vida que adotamos, no modo como se demonstram os afetos, na percepção 

erotizada dos estímulos sensoriais e também nos papéis de gênero. Ela envolve, além 

do corpo, os sentimentos, a história de vida, os costumes, as relações afetivas e a 

cultura. Portanto, ainda segundo Lourenço (ibidem), é uma dimensão fundamental de 

todas as etapas da vida de homens e mulheres, presente desde o nascimento até a 

morte, e abarca aspectos físicos, psicoemocionais e socioculturais. 
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 Assim, podemos dizer que 

  
A sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida 
e inclui o sexo, gênero, identidades e papéis, orientação sexual, 
erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é 
experienciada e expressa por meio de pensamentos, fantasias, 
desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, 
papéis e relações. Embora a sexualidade possa incluir todas estas 
dimensões, nem sempre elas são todas experienciadas ou 
expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores 
biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, 
éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. (WHO, 2007) 

 

A sexualidade que nos constitui desde que nascemos se transforma ao longo 

dos anos, sendo atravessada por outras dimensões, o que a caracteriza como 

dinâmica. No caso de adultos maduros e idosos, conforme Vasconcellos et al. 

(2004), é preciso considerar os cinco fatores básicos que afetam o comportamento e 

a resposta sexual em qualquer idade:   

• Saúde física, que pode impedir ou reduzir o interesse sexual. 

• Preconceitos sociais, que além de reforçar a crença na impotência 

sexual dos idosos, reforça também a ideia de uma progressiva e 

generalizada incompetência que exigiria esforços para adaptação às 

alterações do envelhecimento, preservação da identidade pessoal e a 

integridade de alguns papéis e funções, sobretudo em relação à 

própria sexualidade.  

• Autoestima, uma vez que os valores voltados para a juventude levam 

os indivíduos idosos a se sentir depreciados em termos de sua aptidão 

e atração sexual, especialmente as mulheres (LEIBLUM, 1990, apud 

VASCONCELLOS et al., ibidem). De certa forma, a sociedade aliena e 

exclui o idoso das vivências afetivas e sexuais, por considerá-lo fora de 

um padrão estipulado como ideal, interferindo assim negativamente na 

qualidade de vida dessa população (Ballone, 2002). 

• O conhecimento sobre a sexualidade, uma vez que a não 

compreensão das mudanças fisiológicas pertinentes ao processo de 

envelhecimento pode interferir e explicar o porquê de muitos homens 

deixarem de ter relações sexuais e tornarem-se impotentes. 
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• Por fim, o status conjugal, de acordo com o qual a regularidade da 

manutenção das relações sexuais está mais ligada à oportunidade 

representada por essa situação na qual principalmente as mulheres, 

por terem esperança de vida mais elevada que os homens, acabam se 

vendo limitadas.  

Dessa forma, continuam Vasconcellos et al. (2004), é nas experiências  

prévias e relativas, especificamente no âmbito da vida conjugal e sexual, além de 

nas condições de saúde, que se encontram possíveis explicações para entender as 

razões pelas quais pessoas idosas desistem de investir em uma vida sexual ativa. 

Os mesmos autores (ibidem) afirmam que com o passar do tempo, esses 

cinco fatores básicos (que de seu ponto de vista, contextualizam a sexualidade 

humana) passam a pesar ainda mais sobre o indivíduo envelhecido, restringindo a 

amplitude das escolhas pessoais. O caminho da renúncia é facilitado em face à sua 

fragilidade psicofisiológica, contexto que representa um sexto fator, específico dessa 

população. 

  O processo de envelhecimento não precisa conduzir necessariamente a uma 

fase assexuada do indivíduo na medida em que ele se constitui numa nova fase da 

sexualidade humana. A sexualidade é uma parte importante da existência humana 

em qualquer etapa da vida, mas o processo de envelhecimento caracteriza-se 

também pelas mudanças físicas, tanto em homens quanto em mulheres, que podem 

vir a afetar a habilidade de ter e usufruir prazerosamente do sexo com outra pessoa 

(VIANA, 2008). Segundo Papaharitou et al. (2008, apud VIANA, ibidem), mudanças 

que ocorrem na sexualidade no processo de envelhecimento incluem fatores 

psicológicos e de comportamento, que resultam de causas psicológicas, fisiológicas 

ou ambas.  

 É fato que a sexualidade muda no decorrer do tempo, uma vez que as 

pessoas mudam, crescem, tornam-se cada vez mais elas mesmas, dizem  

Mendonça e Ingold (2006). Ainda segundo os autores, essas vivências revelam o 

que o indivíduo é, trazendo em si o que já foi e a possibilidade de vir a ser. É na 

sexualidade de cada um que está impressa e expressa a história pessoal, bem como 

o modo de lidar com a trajetória do envelhecimento.  

 Na contemporaneidade, as transformações ocorridas na sexualidade do idoso 

afetam homens e mulheres de modo diferente nas diversas fases da vida. Segundo 

Bozon (2004), o prolongamento da vida sexual até idades mais avançadas está 
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relacionado à ampliação da expectativa de vida, à difusão do ideal da juventude e à 

ampliação das esferas de autonomia individual, que fazem recuar aos poucos os 

preconceitos tradicionais contra a sexualidade na velhice.  

As mudanças na sexualidade são mais notáveis para as mulheres, uma vez 

que a sexualidade feminina costumava estar encerrada no casamento e circunscrita 

à idade reprodutiva. Atualmente a sexualidade feminina se estende velhice adentro, 

tanto entre mulheres que nunca se casaram quanto entre viúvas e mulheres 

divorciadas (ibidem). Dessa forma pode-se perceber que as mulheres que foram 

acompanhando as transformações sociais através do tempo conseguiram hoje 

superar os traumas da educação e foram capazes de estabelecer mudanças em seu 

comportamento sexual (ALVES, 2004). 

 Tão complexas quanto a questão da sexualidade entre pessoas idosas são as 

questões referentes ao gênero, dizem M. L. F. Figueiredo et al. (2007). O termo 

“gênero” teria se originado dentro do movimento feminista norte-americano como um 

mecanismo de rejeição ao determinismo biológico que estaria implícito na utilização 

dos termos “sexo” e “diferença sexual”. Segundo ainda esses mesmos autores, para 

a Rede Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos (Redeh), as diferenças 

biológicas entre o corpo feminino e o corpo masculino foram se traduzindo em 

desigualdades inaceitáveis (ibidem). 
 Segundo Henning e Debert (2015), as mulheres na velhice experimentariam 

uma situação de dupla vulnerabilidade, pois têm que lidar com dois tipos de 

discriminação: enquanto mulher que é valorizada apenas pelo seu papel reprodutivo 

e pelo cuidado com as crianças, e enquanto idosa, com o desprezo e desvalorização 

marcando essa passagem para a velhice. Essa passagem, continuam os autores, 

também seria marcada por perdas, como o conjunto de transformações físicas 

trazidas com o avanço da idade, além do abandono dos filhos adultos e da viuvez. A 

essas perdas ainda se somariam outras que caracterizariam a condição das 

mulheres de mais idade na sociedade: subemprego, baixos salários, isolamento e 

dependência (ibidem).  

Mas se por um lado existe esse olhar em que as perdas são evidentes, por 

outro a velhice feminina é vista de uma forma mais suave quando comparada com a 

velhice masculina, pois não estaria tão marcada pela drástica ruptura em relação ao 

trabalho trazida pela aposentadoria. Também ajuda o fato de terem vínculos afetivos 

mais intensos com os filhos: estes estariam mais dispostos a cuidar delas que de 
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seus pais idosos. Alguns autores afirmam que no caso das mulheres haveria um 

afrouxamento dos mecanismos de controle social, uma vez que ela já não deteria a 

função da procriação (GOODY, 1976; BROWN, 1982, apud ibidem). Além disso, 

para as mulheres, já habituadas com mudanças drásticas em seu organismo em 

virtude da procriação, da gravidez, da lactância e da menstruação, há mais 

possibilidades de enfrentarem melhor as transformações que ocorrem com o avanço 

da idade (HENNING & DEBERT, 2015). 

 Para M. L. F. Figueiredo et al. (2007), as questões de gênero são mais 

difundidas e discutidas no momento em que homens e mulheres estão no período 

reprodutivo. Nessa fase, segundo os autores, são mais perceptíveis os diferentes 

papéis e valores estabelecidos para a identidade masculina e feminina. Já na velhice 

ocorre um obscurecimento da sexualidade e certa negação das questões de gênero, 

que mascaram tanto as perdas quanto os ganhos trazidos pelo envelhecimento, da 

influência dos determinantes construídos histórica e culturalmente pela sociedade. 

Porém, os estudos envolvendo o binômio velhice e gênero revelam que os valores e 

padrões socioculturais estão ainda presentes no cotidiano de homens e mulheres 

que envelhecem (ibidem).   

 Henning e Debert (2015) apontam que os primeiros estudos na área do 

envelhecimento minimizavam as diferenças em termos de etnia, classe, gênero, 

religião e sexualidade, evidenciando uma ausência de papéis sociais das pessoas 

idosas, mas com a revisão desses pressupostos, as experiências do envelhecimento 

passariam a ser vistas como conteúdos distintos que merecem investigação 

 Para Berzins (2003), o recorte do gênero é essencial para a compreensão do 

lugar que idosos e idosas ocupam na vida social, pois o envelhecimento se processa 

de forma diferente pra mulheres e homens no que se refere aos aspectos sociais, 

econômicos, condições de vida e saúde. Para o autor, as mulheres constituem a 

maioria da população idosa do mundo, o que é denominado “feminização do 

envelhecimento”. Esse fenômeno tem relação com fatores que cooperam para a 

maior longevidade feminina  

Os processos de saúde e adoecimento, de acordo novamente com M. L. F. 

Figueiredo et al. (2007), são diferenciados e determinados por questões de gênero. 

Estudos que assumem a perspectiva de gênero como relevante para compreender a 

velhice ainda são incipientes, e muitos deles ainda se restringem a questões 
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estatísticas e demográficas, não se reconhecendo o envelhecimento nem como uma 

questão global, nem como uma questão particularmente “feminina” (ibidem).	

De acordo com Debert e Brigeiro (2012), uma velhice sexualmente ativa vem 

sendo defendida por uma gerontologia moderna que dá ênfase aos ganhos trazidos 

pela vida sexual ativa durante a velhice que ajuda a ressignificá-la, afastando-a de 

uma visão tradicional que associa a velhice à decadência e perpetua as perdas 

sociais de seus papéis. Ainda de acordo com esses autores, atualmente as etapas 

mais avançadas da vida são tratadas como momentos mais privilegiados para novas 

conquistas, sendo estas últimas guiadas pela busca do prazer, da satisfação e da 

realização pessoal. As experiências vividas e os saberes acumulados – continuam 

os autores – são ganhos que trazem oportunidade de explorar novas identidades, 

realizar projetos abandonados em outras fases da vida e estabelecer outro tipo de 

relação com o mundo dos mais jovens e dos mais velhos. Há um discurso 

contemporâneo no qual os estereótipos negativos da velhice estão sendo revistos ao 

mesmo tempo em que se abre espaço para experiências bem-sucedidas de 

envelhecimento, nas quais a idade cronológica deixa de ser um marcador de 

comportamentos e estilos de vida, e mais: passa a ser vista como uma 

representação equivocada. 

Como exposto anteriormente, esse modelo é derivado da política de 

envelhecimento ativo (WHO, 2005) e compõe o que se denomina “terceira idade” 

(DEBERT,1999, apud DEBERT, BRIGEIRO, 2012). Nesse modo de entender, essa 

fase da vida não se caracteriza pela assexualidade. Embora ocorra uma diminuição, 

o interesse e alguma atividade sexual permanecem por toda a vida. Além disso, este 

modo de compreender essa fase da vida vem exigindo uma nova forma de 

experimentar o exercício da sexualidade na velhice: “[...] a sexualidade tem pouco 

ou nada a ver unicamente com ereções e orgasmos, e sim com comunhão, com 

tocar e se deixar tocar, acariciar e ser acariciada, ter e dar prazer” (FUCS, 1992, 

apud DEBERT &BRIGEIRO, 2012, p.92). 

 Na fase idosa, abre-se uma nova etapa do ciclo da vida sexual, na qual além 

de mudanças no modo de viver a sexualidade, discutem-se os problemas sexuais 

enfrentados por homens e mulheres, assim como as tecnologias formuladas como 

parte de sua solução. Sugere-se o deslocamento da prática sexual da área genital 

para as diversas zonas erógenas do corpo e a produção de novos discursos 

erotizadores da velhice que também servem para dar qualidade ao processo de 
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envelhecimento e que incluem uma espécie de inversão do que seria considerado 

típico da sexualidade masculina e feminina: para os homens enfatiza-se a 

necessidade de explorar novas áreas de prazer em seus corpos, ou seja, a 

exploração da sexualidade em termos mais complexos e difusos, não meramente 

centrados na ideia do sexo penetrativo e genital. Para as mulheres sugere-se um 

questionamento dos códigos morais tão restritivos que, supostamente, teriam 

fundamentado o aprendizado da sexualidade (DEBERT, BRIGEIRO, 2012). 

 Pensar em sexualidade a partir de uma perspectiva mais ampla durante a 

velhice implica, necessariamente, pensar nas questões de gênero e no modo como 

a sexualidade é vivida por idosos e idosas. Apesar disso, muitos estudos realizados 

ainda adotam prioritariamente o viés heteronormativo, além de se caracterizarem 

pela ausência da homossexualidade (LUDERMAN, 1981; FERIGNO, 1988, apud 

DEBERT, BRIGEIRO, 2012).  

 Para Henning e Debert (2015) a erotização da velhice teria um viés 

claramente heteronormativo, evidenciando que um envelhecimento bem-sucedido é 

necessariamente um que inclua relações heterossexuais e, em particular, relações 

limitadas à conjugalidade monogâmica. Os autores ressaltam ainda que a 

associação entre velhice e homossexualidade ou entre velhice e experiências 

transgêneros é algo praticamente inexistente na literatura, consolidando um 

panorama heteronormativo sobre a velhice.  

 Assim, identificar as noções sobre sexualidade nessa fase da vida torna-se 

imprescindível para poder identificar o modo como essa população vem lidando e 

vivendo com as questões dessa natureza e como se posiciona nesse contexto em 

que homens e mulheres passam a desempenhar papéis diferentes na sociedade.  

 

 

1.4 Sobre vulnerabilidade da pessoa idosa ao HIV 
 

 As políticas públicas que têm como foco o envelhecimento contribuíram para 

a conquista de maior longevidade, com melhor qualidade de vida e maior 

funcionalidade. Dessa forma, segundo Leite et al. (2007), muitas demandas surgiram 

em termos econômicos, sociais, culturais e de saúde, fazendo com que se 

buscassem alternativas para atender às necessidades dessa população, 
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particularmente nos grupos de idosos para mantê-los inseridos na sociedade. Para 

esses autores, a participação dos idosos em grupos de terceira idade possibilita 

conhecer novas pessoas e construir laços de amizades e afetivos, além da 

realização de atividades e exercícios físicos.  Por exemplo, por um lado, a 

participação dos idosos em grupos de terceira idade, principalmente nos bailes, 

favorece a interação entre as pessoas, facilitando a paquera e aumentando a 

possibilidade de os idosos manterem a vida sexual ativa, facilitada pelos 

medicamentos que melhoraram o desempenho sexual masculino, a utilização de 

próteses para tratamento da disfunção erétil e a reposição hormonal para as 

mulheres. Por outro lado, segundos os autores (ibidem), essa mudança na vida 

sexual das pessoas idosas trouxe preocupações com a saúde sexual, 

particularmente com as infecções sexualmente transmissíveis (IST) e 

especificamente com o HIV, demandando reflexões sobre a vulnerabilidade desta 

população. 

 Desde o início da epidemia de Aids no Brasil (1980), segundo o Boletim 

Epidemiológico de HIV/Aids 2016 (BRASIL, 2016), até junho de 2016 foram 

registrados 842.710 casos de Aids nos sistemas de informação e controle de que o 

país dispõe; a maior concentração de casos se encontra nas regiões Sul e Sudeste. 

Destes, 548.850 (65,1%) são de homens e 293.685 (35%) de mulheres. Nos últimos 

cinco anos, o Brasil tem registrado anualmente uma média de 41,1 mil casos de 

Aids. A taxa de detecção de Aids tem se apresentado estável nos últimos dez anos, 

com uma média de 20,7 casos para cada 100 mil habitantes, e a Região Sudeste é a 

única que apresenta tendência a queda nesse período. Em 2006, a taxa de detecção 

foi de 23,5 casos, passando em 2015 para 18 casos a cada 100 mil habitantes. Em 

relação aos idosos, ou seja, à população de 60 anos ou mais, de 1980 a 2016 foram 

notificados 28.122 casos de Aids, 17.796 em homens e 10.319 em mulheres. Em 

2015 foram notificados 2.099 casos (1287 em homens e 812 em mulheres), 

enquanto em 2016 foram notificados 813 casos (503 em homens e 310 em 

mulheres) de Aids nessa população. 

 De 1980 a junho de 2016, de acordo com o Boletim Epidemiológico... 

(ibidem), foram registrados 251.133 casos de Aids no estado de São Paulo, sendo 

173.725 no sexo masculino, 77.389 no sexo feminino (19 ignorados). 

A taxa de incidência da doença foi reduzida em 32,6% nos últimos dez anos, 

passando de 22,4 casos em 2006 para 15 casos a cada 100 mil habitantes em 2015; 
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nesse ano, entre os homens, ocorreram 23 casos, enquanto entre as mulheres 

ocorreram 7,7 casos a cada 100 mil habitantes.  

 Entre os jovens de 15 a 19 anos de idade, a taxa de incidência aumentou, 

passando de 3,2 para 3,9 casos a cada 100 mil habitantes. O mesmo verificou-se 

em relação àqueles de 20 a 24 anos, cuja taxa também teve aumento, passando de 

14,1 para 19 casos a cada 100 mil habitantes.  

 Segundo o Boletim Epidemiológico... (ibidem), desde 2008 observa-se um 

importante aumento da epidemia entre os homens que fazem sexo com homens 

(HSH), e em 2011 esse número ultrapassou o de homens heterossexuais (1.863 e 

1.780 casos, respectivamente). Comparativamente, a proporção da exposição nesta 

categoria aumentou de 31,8% em 2006 para 46,2% em 2015, um percentual 

semelhante ao final da década de 1980. 

Em relação à população de 60 anos ou mais, de 1980 a 2016 tivemos um 

total de 6.985 notificações: 4.510 casos foram em homens e 2.473 em mulheres. 

Somente no ano de 2016, tivemos 142 pessoas notificadas nessa faixa etária: 97 do 

sexo masculino e 45 do sexo feminino. Comparativamente, no ano de 2015 tivemos 

um total de 334 pessoas notificadas, o que é mais do que o dobro de 2016 (ibidem). 

 Apesar da queda nos casos de Aids entre pessoas com 60 anos ou mais e 

dos poucos casos registrados no estado de São Paulo e dos poucos casos 

registrado no município, é preciso considerar toda a mudança no modo de viver a 

sexualidade e nos desafios específicos da prevenção neste ciclo de vida, 

considerando suas especificidades. A Aids entre pessoas idosas é uma questão 

bastante desafiadora, exigindo uma descrição e revisão do material que já foi 

produzido sobre o tema, assim como a produção de novas reflexões.	

 Tendo isso como ponto de partida, tomam-se aqui alguns autores que 

discutem a vulnerabilidade ao HIV entre pessoas idosas, a partir de resultados de 

pesquisas realizadas que revelaram aumento do número de caso, nos contextos 

específicos onde foram realizadas.	

 Moreira et al. (2012), por exemplo, explicam o aumento de casos de HIV entre 

idosos revelado em seu estudo pelo fato de essa população não ter adquirido o 

hábito de lidar com  métodos de prevenção, além de não se sentirem vulneráveis às 

IST. Destaca também a falta de campanhas de prevenção para esse grupo, muitas 

vezes decorrente do fato de os idosos serem vistos como assexuados. Para os 
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autores, a vulnerabilidade dos idosos em relação ao HIV aumenta pelo fato de o 

sexo ainda ser tabu social nessa fase da vida. 	

 De acordo com a pesquisa realizada por Rezende, Lima e Rezende (2009), 

no grupo de idosos estudados pelos autores foram encontrados diversos fatores 

(morais, religiosos, éticos) que dificultam o uso do preservativo. Além disso, nesse 

grupo específico o HIV não era visto como uma ameaça. Nesse estudo, foi 

evidenciado que os tratamentos hormonais, próteses e os medicamentos como 

Viagra parecem estar relacionados com o aumento da incidência do HIV/Aids. Além 

disso, os autores destacam a ausência de ações preventivas voltadas para esse 

grupo. 	

 No estudo realizado por Prilip (2004), a vulnerabilidade ao HIV aumenta com 

a falta de informações precisas, relevantes e abrangentes sobre a infecção e quando 

o indivíduo não está preocupado ou suficientemente sensibilizado sobre o perigo de 

ser infectado com o vírus. Para a autora, o uso do preservativo é mais problemático 

entre as mulheres idosas, pois elas estão no período pós-menopausa, sem risco de 

engravidar. O uso do preservativo para a prevenção do HIV não é uma questão 

importante para os idosos estudados, além de existir preconceito em relação ao seu 

uso, principalmente por parte dos homens.  

 Para compreender como a infecção pelo HIV atinge a população idosa, é 

preciso compreender a vulnerabilidade desse grupo social, a partir das condições 

específicas de vida, de modo que seja possível o desenvolvimento de políticas e 

ações de prevenção, tendo em conta a realidade vivida por ele.	

 De acordo com Sanchez e Bertolozzi (2007, apud RINCO et al., 2012), a 

vulnerabilidade às doenças e situações adversas da vida distribui-se de maneira 

diferente, segundo indivíduos, regiões e grupos sociais, e relaciona-se com a 

pobreza, com as crises econômicas e com o nível educacional, podendo ser 

analisada a partir da trajetória social, interação e contexto social. A trajetória social 

refere-se às diferentes etapas que as pessoas atravessam no curso da vida, assim 

como às condutas assumidas nesse curso. A dimensão relativa à interação refere-se 

à relação entre os indivíduos e o contexto social e incorpora os fatores econômicos, 

políticos e culturais numa dada sociedade, assim como as várias maneiras de 

atuação e de relação entre os indivíduos. Segundo os autores, a vulnerabilidade 

estaria relacionada aos fatores estruturais da sociedade no que se refere à 

desigualdade de renda, educação e de acesso aos serviços.  
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A vulnerabilidade de um grupo à infecção pelo HIV e ao adoecimento de Aids 

pode ser entendida como o resultado de um conjunto de características específicas 

dos contextos político, econômico e sociocultural que ampliam ou diluem o risco 

individual (BUCHALA; PAIVA, 2002). 

A vulnerabilidade é entendida como uma interação de fatores individuais e 

coletivos que fazem com que diferentes pessoas e grupos estejam mais ou menos 

suscetíveis a infecções e adoecimentos, uma vez que dispõem de mais ou menos 

possibilidades de se proteger ou prevenir (AYRES et al., 2003). 	

Para melhor entender o modo como pessoas e grupos populacionais são 

mais ou menos vulneráveis, Ayres et al. (2003) propõem que a vulnerabilidade seja 

analisada a partir de três dimensões: vulnerabilidade individual, que se refere aos 

conhecimentos e comportamentos de cada pessoa, que a deixam mais ou menos 

exposta aos riscos de infecção pelo HIV; vulnerabilidade social, que se refere às 

formas de organização de cada sociedade, suas crenças, seus hábitos, seus 

costumes, a distribuição do poder entre os grupos, que faz com que pessoas 

pertencentes a diferentes grupos sociais disponham de maior ou menor acesso aos 

recursos materiais, à escola, aos serviços de saúde, e com isso tenham mais ou 

menos oportunidades de modificar seus comportamentos e seus contextos de vida, 

e vulnerabilidade programática, que se refere ao compromisso dos governos e das 

instituições da sociedade civil em desenvolver ações voltadas para a promoção, a 

prevenção e a recuperação da saúde das populações, mobilizando os recursos 

(financeiros, humanos, políticos) necessários e articulando essas ações. Quanto 

maior for esse comprometimento, maiores serão as chances de as pessoas terem 

acesso aos recursos de que necessitam para se proteger ou se tratar.  

Ainda de acordo com Ayres et al. (2003), o conceito de vulnerabilidade busca 

estabelecer uma síntese conceitual e prática das dimensões social, político-

institucional e comportamental associadas às diferentes susceptibilidades de 

indivíduos, grupos populacionais e até mesmo nações à infecção pelo HIV. Para 

esses autores, o uso do conceito de vulnerabilidade não visa distinguir a 

probabilidade de um indivíduo qualquer se expor ao HIV, mas busca fornecer 

elementos para avaliar objetivamente quais diferentes chances cada indivíduo ou 

grupo populacional particular tem de se infectar, dado o conjunto formado por certas 

características individuais, sociais e programáticas presentes em seu cotidiano, 

julgadas relevantes para a maior ou menor possibilidade de se proteger da infecção. 
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 Considerando os estudos utilizados nesta dissertação, podemos apreender a 

vulnerabilidade ao HIV da pessoa idosa nas suas três dimensões. Do ponto de vista 

da dimensão individual, há o aumento da expectativa de vida e de diversas 

condições que podem favorecer uma vida sexual ativa, nem sempre acompanhada 

do uso do preservativo Do ponto de vista pessoal, não conhecer a dinâmica do 

HIV/Aids, bem como as formas de prevenção em relação às IST, é tão comum 

quanto haver crenças relacionadas ao medo da perda de ereção ocasionada pelo 

preservativo. Do ponto de vista programático, é possível afirmar haver poucas ações 

de prevenção que contemplem atividades educativas para pessoas idosas e, muitas 

vezes, há dificuldade de acesso aos serviços de saúde. A vulnerabilidade social é 

determinada, por exemplo, pelas questões relacionadas à desigualdade de gênero e 

pela negação da sexualidade entre idosos. 

 Tendo em conta o conceito de vulnerabilidade nas suas três dimensões, 

reafirma-se a necessidade de identificar e compreender melhor a realidade vivida 

pelos idosos nos diferentes contextos de forma a fomentar o desenvolvimento de 

programas e intervenções educativas de prevenção ao HIV, contribuindo para a 

manutenção da saúde e qualidade de vida da população idosa. 	

 

 

1.5 Sobre este estudo 
 
 Como apresentado anteriormente, no Brasil vem se configurando um cenário 

no qual a população está envelhecendo, demandando pautas e desdobramentos em 

diversas esferas das políticas públicas: assistência, previdência, cultura e lazer, e 

saúde, entre outras. As políticas devem ter a finalidade de fornecer subsídios para 

garantir um envelhecimento digno para a população idosa, conforme prevê a 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2005). Embora esses direitos já houvessem 

sido previstos na nossa Constituição de 1988, é somente a partir de 1994 que eles 

acabam se solidificando por meio da implantação de algumas políticas, como a 

Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional de Saúde do 

Idoso. É também nesse período que se intensifica o ativismo entre as pessoas 

idosas, não só para reivindicar seus direitos, como também para usufruir deles, 

contribuindo também para ressignificar a própria ideia de velhice e utilizando mais a 

categoria idoso, estimulada pelas próprias políticas.  



24	
	

	 	

 Considerando o cenário apresentado, acreditamos que seja importante 

compreender melhor alguns aspectos da população idosa, particularmente no que 

se refere às questões da saúde preventiva em relação às IST e em especial ao HIV. 

É preciso também colocar esse conhecimento em discussão para que sejam 

pensadas estratégias de prevenção para esta fase da vida que levem em conta a 

sexualidade vivida nesta fase, assim como também é preciso pensar na 

vulnerabilidade. 

 Assim, este estudo pretendeu trazer alguns elementos para não apenas 

colocar em evidência a realidade de pessoas idosas, mas também contribuir com 

subsídios para tentar melhorar a qualidade de vida desta população. Deste modo, 

pensamos ser possível preencher um pouco a lacuna existente no município de 

Peruíbe e também em outros em relação à situação das pessoas idosas. Buscou-se 

compreender alguns aspectos da vulnerabilidade ao HIV para também ampliar o 

repertório dos profissionais de saúde no que se refere ao amparo e cuidado da 

saúde do idoso e, inclusive, no modo como compreendem e abordam a sexualidade 

pela pessoa idosa, chegando mais perto dos elementos que atravessam as escolhas 

e incorporam medidas de prevenção. 
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2 CONTEXTO DA PESQUISA 
 
 

2.1  Sobre o município de Peruíbe: breve histórico, dados geográficos 
e descrição sintética do Sistema de Saúde  

  
 “Peruíbe”, segundo Silveira Bueno (PERUÍBE, 2015), é um vocábulo indígena 

que significa “no rio dos tubarões” constituído pela junção dos termos em tupi iperu 

(turbarão), ‘y (rio) e pe (em). Porém, consta em alguns documentos que esse nome 

estaria associado ao modo como José de Anchieta se referia ao lugar, chamando-o 

de “Tapirema do Peru”, por suas semelhanças com a região peruana, localidade 

onde os jesuítas haviam enfrentado dificuldades no exercício da catequese. 

 A Estância Balneária de Peruíbe está situada no Litoral Sul do Estado de São 

Paulo e inserida na Região Metropolitana da Baixada Santista. É a cidade situada 

mais ao Sul da região, fazendo divisa com a Região do Vale do Ribeira. Fica a 128 

km da capital e tem área de 324,55 km², apresentando um grau de urbanização de 

99,23%, segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, s. 

d.). Entre as 5.565 cidades brasileiras avaliadas pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), Peruíbe ocupa o 562º no ranking em relação ao 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com um índice de 0,749 (SP 

DEMOGRÁFICO, 2010). Sua população de 63.609 habitantes é composta por 

30.893 homens e 32.716 mulheres; a razão entre sexos é de 0,94%. Em relação à 

faixa etária, 23,06% da população tem idade inferior a 15 anos, enquanto 16,25% 

têm 60 anos ou mais, o que nos dá um índice de envelhecimento equivalente a 

70,49% (SEADE, s. d.).  

 Para atendimento da população, o Sistema de Saúde de Peruíbe conta com 

sete Unidades Básicas de Saúde (UBS), cinco Programas de Saúde da Família, um 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME), uma Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), um Serviço de Fonoaudiologia e Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (Amffito), um laboratório de análises clínicas, duas farmácias de 

dispensação de medicamentos, uma farmácia de manipulação, além de contar com 

o banco de leite humano (que atende a Baixada Santista) e ser assistido pelo 

Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). Como parte da rede de saúde, 
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o município também conta com o suporte da Vigilância Sanitária e da Vigilância 

Epidemiológica no qual se insere o Programa Municipal de ITS/HIV/Aids, principal 

responsável pela Campanha Fique Sabendo, que foi foco deste estudo (os dados 

foram levantado pela própria pesquisadora em seu local de trabalho, a Secretaria 

Municipal de Saúde).	

 De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, 

a Vigilância Epidemiológica é definida como um 

	
conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. (BRASIL, 2010) 

  

No município, tem o papel de fornecer informação técnica permanente para 

que gestores e instâncias deliberativas decidam sobre a execução de ações de 

controle de doenças e agravos à saúde. Deve fornecer orientação continua para os 

profissionais da saúde, responsabilizando-se sobre a execução de ações de controle 

de doenças e agravos; subsidia o planejamento, a organização e a 

operacionalização dos serviços de saúde, como também a normatização de 

atividades técnicas correlata, seguindo o Plano Plurianual de Saúde (PPA) de 

Peruíbe para 2014-2017. 

 Como sede do Programa Municipal de IST/Aids/HIV, a Vigilância 

Epidemiológica de Peruíbe realiza o acompanhamento médico, psicológico, de 

assistência social, enfermagem, dermatológico e ginecológico em seus 220 

pacientes (3,45/1000 habitantes) portadores do vírus HIV, dos quais 106 são 

homens (3,43/1000 hab.) e 114 são mulheres (3,48/1000 hab.). A faixas etária em 

que se concentra o maior número de casos está entre 40 e 49 anos, o que 

representa 28,18% das pessoas atendidas no município. Entre os homens, 11 têm 

60 anos ou mais, enquanto entre as mulheres, 8 encontram-se nessa faixa etária. 

Esse número de homens e mulheres com 60 anos ou mais representa 8,63% dos 

pacientes.  

 Geograficamente, das 220 pessoas vivendo com HIV/Aids, 1,8% residem em 

outros municípios. Os outros estão distribuídos no município de Peruíbe: 4,5% na 

área central, 67,5% nos bairros, 3,6% na zona rural e 22,7% na denominada 

macrozona de recuperação urbana, caracterizada pelo predomínio do uso 
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habitacional, pela predominância de população de baixa renda com alta 

vulnerabilidade social, pela ausência e/ou inadequação de infraestrutura básica, pela 

concentração de ocupações irregulares, pela ocupação de média e alta densidade, 

pelo crescimento populacional acelerado e pela degradação das áreas 

ambientalmente frágeis (PERUÍBE, 2007). 

 Em relação ao nível de escolaridade, dos 220 pacientes diagnosticados em 

Peruíbe, 4% têm nível superior completo ou incompleto, 19,5% têm ensino médio 

completo e 14,5% ensino médio incompleto; 14,5% ensino fundamental e 20,6% 

apresentam ensino fundamental incompleto; 4,5% sem escolaridade e 22,4% não 

são declarados.  

 Em relação à renda, entre as 220 pessoas vivendo com HIV/Aids, 33,3% 

recebem entre um e três salários mínimos, 57,7% não possui renda, 5% recebem 

bolsa família e 4% recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

 Também entre esses pacientes, segundo o levantamento da pesquisadora 

realizado no próprio no local de trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde, há 11% 

de Dependentes Químicos e 3,2% de Pacientes Psiquiátricos. 

 Como parte do Programa de IST/Aids/HIV, a Vigilância Epidemiológica é 

responsável pela realização dos testes rápidos (além do teste rápido para HIV, são 

realizados o de sífilis, hepatite B e hepatite C), o que lhe confere o status de Centro 

de Testagem. Pelo atendimento dos pacientes caracteriza-se como Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE). Além disso, ela é também responsável pelas 

notificações, treinamentos e pela organização da Campanha Fique Sabendo.  

 

 

2.2 Campanha Fique Sabendo e testagem para HIV/Aids 
	

O Fique Sabendo é uma campanha de mobilização que busca incentivar a 

realização do teste para o HIV e tem como objetivo conscientizar a população sobre 

a importância da realização do exame. Com as mudanças no perfil da epidemia, que 

no começo se concentrava entre homossexuais, indivíduos que receberam 

transfusão sanguínea e usuários de drogas injetáveis, a Campanha Fique Sabendo 

foi concebida como uma das estratégias capazes de identificar essas mudanças e 

dimensionar sua extensão pela realização de testagem de maneira ampliada (SÃO 

PAULO, s. d.). 
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A Campanha Fique Sabendo é uma estratégia de prevenção que teve início 

em 2008, mas que em Peruíbe foi implantada somente em 2010 e, desde então, 

vem registrando oscilação no número de pessoas com 60 anos ou mais que 

realizam o teste. Em 2012, do total de 286 testes realizados, 26 foram com pessoas 

de mais de 60 anos: 22 homens e quatro mulheres. No ano seguinte, 2013, houve 

um total de 515 testes realizados; o número de pessoas com 60 anos ou mais 

passou para 103, das quais 49 homens e 54 mulheres. Em 2014, foram realizados 

409 testes; entre pessoas com 60 anos ou mais foram realizadas 96 testagens, e 51 

homens e 45 mulheres participaram da Campanha. Em 2015 foram realizados 365 

testes no total, dos quais 87 com pessoas com 60 anos ou mais: 43 homens e 44 

mulheres. Nesse ano, houve um equilíbrio entre o número de homens e mulheres e 

houve também maior diversidade nos locais de oferta do Teste Rápido 

(WALDVOGELL et al. 2015a, 2015b).	

O diagnóstico da infecção pelo HIV pode ser feito a partir da coleta de sangue 

ou de fluído oral (saliva). No Brasil temos os exames laboratoriais, os testes rápidos, 

que detectam os anticorpos contra HIV em até trinta minutos e podem ser realizados 

fora do laboratório utilizando sangue ou fluido oral. Mais recentemente e em fase de 

estudos, temos os autotestes, a nova diretriz adotada pela Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2017) para melhorar o acesso e a aceitação da doença, constituindo-

se em mais uma estratégia para que as pessoas saibam de seu estado soropositivo 

e obtenham tratamento, podendo ser realizados em ambiente privado e conveniente. 

Para o município de Peruíbe, a primeira capacitação de profissionais de 

saúde para a realização do Teste Rápido Diagnóstico anti-HIV 1 e 2, promovida pelo 

Programa Nacional de IST/Aids e Coordenação Estadual de IST/Aids, ocorreu em 

2009, na cidade de Santos (SP). Nessa ocasião, três funcionários foram capacitados 

num treinamento que teve lugar em Santos. Em 2013, realizou-se uma nova 

capacitação de atualização na cidade de Itanhaém (SP), dessa vez incluindo os 

testes de triagem de sífilis e hepatites B e C, da qual participaram dois funcionários 

que já haviam participado da primeira capacitação. Em 2014, conforme dados 

levantados no local de trabalho da pesquisadora, a Secretaria Municipal de Saúde, o 

município de Peruíbe capacitou 16 funcionários da área de saúde (enfermeiros) para 

a realização dos testes rápidos. 
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A ampliação da testagem do HIV é um dos desafios do município para 

garantir o acesso ao diagnóstico precoce e interromper a cadeia de transmissão do 

vírus, possibilitando, dessa forma, o controle da epidemia. 
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3 OBJETIVOS E MÉTODOS 
 
 

3.1 Objetivos 
 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender os significados acerca 

do HIV e sexualidade das pessoas idosas que participaram da Campanha Fique 

Sabendo 2015 no município de Peruíbe. Seus objetivos específicos foram 

compreender as noções sobre sexualidade nesse ciclo da vida e sua relação com a 

vulnerabilidade para o HIV. 

 
 

3.2 Métodos 
 

3.2.1 Tipo de estudo 
 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de uma longa 
viagem empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares 
muitas vezes já visitados. Nada de absolutamente original, portanto, 
mas um modo diferente de olhar e pensar determinada realidade a 
partir de uma experiência e de uma apropriação do conhecimento 
que são, aí sim, bastante pessoais. (Duarte, 2002, p. 134-40) 

 

 Para cumprir a missão de  compreender os significados do HIV e sexualidade 

das pessoas idosas que participaram da Campanha Fique Sabendo 2015 em 

Peruíbe-SP, adotou-se a abordagem qualitativa, ideal para identificar e compreender 

os elementos responsáveis pela ocorrência do fenômeno que se pretende estudar.  

 Segundo Minayo (2002), o método qualitativo é aquele que se aplica ao 

estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções 

e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 

como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Turato 

(2005, p.507-14) contempla a visão sociológica de Minayo, que aponta as 

metodologias qualitativas como 

  
[...] aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 
intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às 
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estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu 
advento quanto na sua transformação, como construções humanas 
significativas.  

 

O termo “significado” ganha presença nesse contexto com interesse pelas 

estruturas sociais, procurando conhecer o querer-dizer das estruturas para os 

sujeitos sob estudo. O significado tem função estruturante: em torno do que as 

coisas significam, as pessoas organizarão de certo modo suas vidas, incluindo seus 

próprios cuidados com a saúde (ibidem).  

Para Minayo (2002), a pesquisa qualitativa responde questões muito 

particulares: ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações.  

Para Denzin e Lincoln (2006), o método qualitativo envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas 

em seus cenários naturais, ou seja, sem controle de variáveis, tentando entender os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas conferem a eles. A palavra 

“qualitativa”, continuam os autores, implica uma ênfase sobre as qualidades das 

entidades e sobre os processos e os significados que não são examinados ou 

medidos experimentalmente (se é que são medidos de alguma forma), em termos de 

quantidade, volume, intensidade ou frequência. 

 Vieira e Zouain (2004) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui importância 

fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos 

significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela 

descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que os envolvem, podendo ser 

rica e bem fundamentada, pois leva a pesquisa a oferecer um maior grau de 

reflexibilidade do autor.  

  

 

3.2.2 Universo do estudo 
 

 A pesquisa foi realizada com homens e mulheres com 60 anos ou mais, que 

participaram da Campanha Fique Sabendo, ocorrida no período entre 16 e 25 de 

novembro de 2015, no município de Peruíbe, na qual foi realizado um total de 365 

testes para HIV. 
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 A partir das fichas de atendimento (Anexo 1), preenchidas durante a 

campanha, foi realizado o primeiro tratamento dos dados, atendendo ao critério de 

ter 60 anos ou mais, resultando em 87 pessoas. Posteriormente alguns outros 

critérios de recrutamento foram sendo definidos a fim de que se realizasse o contato 

e o convite para participação na pesquisa. Desde modo, no grupo, além de ter 

participado da Campanha Fique Sabendo 2015 e ter 60 anos ou mais, foi 

necessário: 

 

• ter disponibilizado o número de telefone para contato; 

• ter assinado o termo de autorização, constante na própria ficha, 

para contato posterior à campanha, e  

• não ter escolhido a alternativa “não teve relações sexuais” como 

resposta ao item 27 da Ficha de Atendimento, que questiona o 

tipo de parceria sexual nos últimos 12 meses. 

 

 Após essa etapa, a pesquisa contava com um universo de 54 pessoas (39 

homens e 15 mulheres) aptas a participar. Para poder alcançar alguma diversidade 

de entrevistas, nesse universo de 54 idosos que realizaram testagem na campanha, 

e ao mesmo tempo responder aos objetivos aos quais a pesquisa se propôs, foram 

definidos outros critérios para o recrutamento de participantes. Primeiro, buscou-se 

realizar entrevistas garantindo equilíbrio entre o número de homens e de mulheres – 

com a finalidade de organizar o convite às pessoas para participar da pesquisa, os 

54 idosos foram divididos em grupos conforme descrito a seguir: 

 

§ Grupo de idade: os mais novos e os mais velhos (respeitando o 

critério de inclusão de 60 anos, considerados os mais novos, e a 

idade máxima de 76 anos, considerando os mais velhos); 

§ grupo de escolaridade (com maior e menor grau de 

escolaridade); 

§ grupo por quantidade de parceiros, incluindo pessoas que 

registraram maior e menor número de parceiros sexuais na 

Ficha de Atendimento. 

 No total, foram 35 pessoas selecionadas a partir dos grupos estabelecidos e 
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incluídas em uma lista para ser contatadas (23 homens e 12 mulheres). 

A partir desse modo de organização, os contatos telefônicos foram realizados, 

buscando convidar sempre em pares: a cada confirmação da participação de uma 

mulher, um homem era entrevistado e vice-versa. Esse procedimento falhou na 

última dupla a entrevistar. Embora o entrevistado tenha aceitado o convite para 

participar, não compareceu à entrevista agendada e não foi possível remarcá-la.  

Foram realizadas 15 entrevistas; houve recusa de quatro pessoas e apenas 

uma desistência. Das 15 entrevistas realizadas, sete foram com homens e oito com 

mulheres. 	

 

 

3.2.3 Aspectos éticos 
 
 O projeto foi apresentado, pactuado e autorizado pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Peruíbe (Anexo 2), uma vez que o município não conta com o Comitê de 

Ética em Pesquisa. Foi elaborado um termo de uso das informações da Ficha de 

Atendimento da Campanha Fique Sabendo (Anexo 3), junto à coordenação do 

serviço responsável pela execução da Campanha. A pesquisa foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma Brasil, sob registro 

CAAE nº 57478516.7.0000.5505 (Anexo 4). A participação dos entrevistados 

aconteceu mediante leitura, discussão e a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 5 e Anexo 6), que contém registro acerca do 

comprometimento da pesquisadora como os aspectos éticos, incluindo a garantia de 

confidencialidade e sigilo. 

 

 

3.2.4 Entrevistas 
  

 Para a realização do trabalho de campo foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas. De acordo com Minayo (2002), a entrevista é uma estratégia 

muito usada, caracterizando-se como uma conversa a dois ou entre vários 

interlocutores, realizada por iniciativa de um entrevistador e que tem o objetivo de 

construir informações sobre um determinado objeto. Fraser e Gondim (2004) 
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afirmam que na pesquisa qualitativa a entrevista permite atingir um nível de 

compreensão da realidade humana por meio de discursos, sendo apropriada para 

investigações cujo objetivo é conhecer como as pessoas percebem o mundo. A 

entrevista, dizem os autores, visa à compreensão parcial de uma realidade 

multifacetada e favorece o acesso direto ou indireto às opiniões, às crenças, aos 

valores e aos significados que as pessoas atribuem a si, aos outros e ao mundo 

circundante. 

 De acordo com Manzini (2004), uma das características da entrevista 

semiestruturada é a utilização de um roteiro previamente elaborado, que deve ser 

organizado com perguntas básicas de modo a permitir que sejam complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas da entrevista, 

permitindo a emersão de informações de forma mais livre e que os entrevistados 

sejam mais espontâneos. 

Tendo essas orientações no horizonte, para a realização da pesquisa foi 

elaborado um roteiro (Anexo 7) que continha questões norteadoras com 

possibilidade de flexibilidade e adaptação ao mesmo tempo que pudesse abranger a 

temática de interesse do estudo. O trabalho de campo foi iniciado com a realização 

de duas entrevistas piloto, com um homem e com uma mulher, de modo que os 

ajustes no roteiro pudessem ser feitos, e posteriormente foram realizadas mais 15 

entrevistas. 

Antes da realização das entrevistas, foi estabelecido com os entrevistados um 

diálogo informal de modo a criar um clima de confiança e deixar a pessoa mais à 

vontade. Nesse momento, os entrevistados foram novamente informados quanto aos 

objetivos da entrevista e sobre a importância de sua participação. Na sequência, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido era lido e assinado.  

As entrevistas foram iniciadas com questões mais gerais, ou seja, que não 

mobilizavam conteúdos internos capazes de gerar angústia ou desconforto para os 

entrevistados, buscando diluir possíveis tensões e criar uma situação mais favorável 

para a abordagem de questões mais íntimas, como as referentes à sexualidade.  

Por tratar-se de um estudo qualitativo, o número de entrevistas não foi 

predefinido, mas, como relatado anteriormente, foram tomadas algumas decisões 

acerca de algumas características para contatar os potenciais participantes. 

Estabeleceu-se que a quantidade de entrevistas seria definida a partir de uma 

amostra por conveniência que buscou selecionar uma diversidade de pessoas 
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(citada anteriormente) em um universo que estava acessível, através  da ficha de 

atendimento preenchida no momento da testagem para o HIV. Considerando o 

conteúdo produzido ao longo da realização do trabalho de campo, contatos 

dificultados pela mudança de número telefônico e frente a uma recorrente 

indisponibilidade dos idosos convidados a participar, decidiu-se por encerrar a 

realização das entrevistas.  

 

 

3.2.5 Descrição do trabalho de campo 
 

O pesquisador e, particularmente aquele pouco experiente, se vê, 
muitas vezes, aturdido frente aos problemas que se apresentam, e 
seu caminhar se transforma numa estranha dança na qual os passos 
ora progridem, ora retornam ao ponto inicial. Mas, a apresentação 
final dessa “coreografia”, consubstanciada no relatório da pesquisa, 
deve apagar o ensaio, os passos titubeantes, os momentos de 
incerteza. (BELLATO et al.,1999, p.6) 

 

 O campo, dentro da pesquisa qualitativa, constitui-se no local, na área 

geográfica onde se realiza a pesquisa. É nele que se dá a aproximação do 

pesquisador à realidade sobre a qual deseja conhecer e a interação entre o 

pesquisador e pesquisados. No trabalho de campo a entrevista tem como matéria-

prima a fala dos interlocutores que 

 
pode ser reveladora de condições de vida, da expressão dos 
sistemas de valores e crenças e, ao mesmo tempo, ter a magia de 
transmitir, por meio de um porta-voz, o que pensa o grupo dentro das 
mesmas condições históricas, socioeconômicas e culturais que o 
interlocutor. (MINAYO, 2012, p.63-4) 

 

Assim, diante das teorias e da insegurança despertada frente ao 

desconhecido, as entrevistas foram iniciadas, primeiramente com as entrevistas 

piloto, quando já se observou que o campo não daria acesso apenas aos dados 

esperados, previstos no roteiro, mas que permitiria acesso a muitas dimensões da 

condição de vida de cada uma daquelas pessoas. Não podemos deixar de pontuar 

que aquelas entrevistas foram importantes para que a pesquisadora também 

pudesse compor o “seu modo de fazer”, como aponta Duarte (2002, p.146): 
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Por mais que se saiba, hipoteticamente, aquilo que se está 
buscando, adquirir uma postura adequada à realização de 
entrevistas semiestruturadas, encontrar a melhor maneira de 
formular as perguntas, ser capaz de avaliar o grau de indução da 
resposta contido numa dada questão, ter algum controle das 
expressões corporais (evitando o máximo possível gestos de 
aprovação, rejeição, desconfiança, dúvida, entre outros), são 
competências que só se constroem na reflexão suscitada pelas 
leituras e pelo exercício de trabalhos dessa natureza.      

 

Desta forma, após realização das entrevistas piloto, da readequação do 

roteiro e de uma reflexão sobre o modo ideal de conduzir as entrevistas, o trabalho 

de campo foi continuado. Os primeiros contatos com os possíveis entrevistados 

foram realizados pelo telefone, explicando os objetivos do contato, da pesquisa e 

fazendo um convite para um encontro no qual participaria de uma entrevista com a 

pesquisadora. Na medida do possível, as entrevistas foram realizadas em local de 

fácil acesso para os entrevistados, evitando que eles tivessem que arcar com o 

custo do deslocamento. Assim, em alguns casos, as entrevistas foram feitas nas 

Unidades Básicas de Saúde mais próximas de suas residências, em suas próprias 

residências, quando necessário, e no local de trabalho da entrevistadora.  

 De modo geral, durante a conversa feita pelo telefone a maior parte das 

pessoas disponibilizou-se rapidamente a participar do estudo. Muitas vezes, nos 

encontros para realização das entrevistas, as pessoas disseram que o contato 

telefônico feito pela pesquisadora fomentou algumas dúvidas sobre o resultado do 

teste feito na Campanha Fique Sabendo. Alguns entrevistados acharam que tivesse 

“dado algum problema” no resultado e por isso estariam sendo chamados. O fato de 

a entrevistadora trabalhar no Serviço Público Municipal e, mais especificamente, na 

Vigilância Epidemiológica, na qual é realizado o acompanhamento das pessoas 

portadoras do vírus HIV e onde também são realizados os testes rápidos (Centro de 

Testagem e Aconselhamento) pode ter gerado esta expectativa.  

As entrevistas foram realizadas entre agosto e dezembro de 2016 e tiveram 

uma duração média de uma 01 hora e 40 minutos, sem interrupção. Muitas vezes, 

os entrevistados faziam relatos sobre o contexto de vida antes de se conectarem 

com o assunto da questão do roteiro. Por essa razão, por diversas vezes a 

pesquisadora precisou aproveitar pausas para reconduzir a entrevista.  
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3.2.6 Análise de dados 
 
 A análise de conteúdo é uma técnica de tratamento de dados coletados que 

visa à interpretação de material de caráter qualitativo, assegurando uma descrição 

objetiva, sistemática, com a riqueza do trabalho de campo e com a coleta de dados. 

Bardin (2011) define a análise de dados como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens.  

 Ainda segundo Bardin (ibidem), para a realização da análise de conteúdo é 

necessária a realização de três etapas: 1- pré-análise, 2 - exploração do material e 3 

- tratamento dos resultados. Na etapa de pré-análise estabelece-se uma 

organização do material a partir da escolha de documentos ou informações 

relevantes, permitindo-se uma “leitura flutuante”, que se encerra com a decisão 

sobre quais informações serão consideradas na análise, tendo em conta todos os 

elementos relevantes contidos no material analisado e a representatividade desses 

elementos no conjunto estudado, que devem estar em consonância com o que se 

pretende responder e ser pertinentes aos objetivos do trabalho.  

A etapa da exploração é a fase de análise do material que exige sua 

codificação. O material é transformado por recortes, agregação ou enumeração do 

texto bruto, até que sua codificação atinja a representação do conteúdo ou sua 

expressão. Para a codificação pode-se usar palavras, temas, contextos, até chegar 

à sua categorização. A última etapa é o tratamento de resultados, a inferência e 

interpretação, em que ocorre a condensação e o destaque das informações para 

análise, culminando nas interpretações. Nesta etapa, o diário de campo,  que foi 

elaborado a medida que as entrevistas eram realizadas e onde registrou-se as 

sensações  e percepções despertadas em cada uma delas, foi também utilizado 

como material de análise, em diálogo com os conteúdos da entrevista. Isto foi 

importante para ajudar na contextualização e valorização das singularidades dos 

entrevistados. 
Considerando as etapas descritas, após o término das entrevistas, que foram 

gravadas com autorização dos entrevistados, elas foram transcritas na íntegra, todas 

transformadas em textos brutos. Na etapa de pré-análise foram realizadas leituras 

flutuantes dos textos brutos (entrevistas transcritas) até obtenção dos elementos de 
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análise. Para a etapa de exploração, prevista na análise de conteúdo, foram 

identificados dados do perfil socioeconômico, das redes de relações e de saúde de 

cada entrevistado. Posteriormente, foram agregados os trechos das entrevistas com 

conteúdos relativos às temáticas sexualidade, IST, HIV e Aids, uso de preservativo, 

testagem e vulnerabilidade. A partir daí realizamos a etapa de tratamento dos dados. 

Nesta etapa também foram considerados os registros dos diários de campo para 

realização da interpretação e referenciais bibliográficos para análise reflexiva do 

material. Ambos apresentados no Capítulo 4.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 Idosos e idosas entrevistados 
 

 Este estudo contou com a participação de 15 pessoas idosas, o que permitiu 

aproximação de um universo composto de histórias e experiências diversas. É difícil 

colocar em palavras o que cada entrevista deixou ou como e o que mobilizou. A 

partir de cada encontro, de cada entrevista, havia um convite para entrar em um 

mundo que, até então, era desconhecido – é uma porta que se abre para um 

universo novo a ser descoberto. Mas é certo que se termina o processo diferente de 

quando se começou. Às vezes, durante a entrevista, durante a escuta da gravação 

ou leitura da transcrição, o pensamento era tomado por uma sensação de 

imensidão... e em outras vezes, sentia um peso... De qualquer modo, o processo de 

pesquisa é algo que encanta: sentir a força de algumas pessoas, a clareza que têm 

sobre suas vivências, a doçura de cada uma delas, mesmo que nem sempre 

aparente, tornava o trabalho mais leve.  

Na tentativa de compartilhar as sensações dos encontros com essas 

pessoas, apresenta-se uma descrição dos sentimentos e impressões mobilizados a 

cada entrevista, por ordem de realização e utilizando nomes fictícios para garantir a 

confidencialidade dos participantes. 

 Mário é um senhor com 62 anos que veio do Nordeste, há mais de trinta 

anos, em busca de melhores condições de trabalho, constituindo nova família em 

Peruíbe. Orgulha-se de ter muitos amigos e boas relações familiares. Tem ensino 

fundamental incompleto e trabalha até os dias de hoje. Ao contar sobre sua saúde, 

relata fazer acompanhamento médico, nutricional e medicamentoso devido a 

hipertensão, diabetes e colesterol alterado. Diz que o seu trabalho o obriga fazer 

“muito exercício” e usa muito mais a bicicleta do que o carro para se deslocar, e que 

isso já seria o suficiente para dar conta das atividades físicas indicadas para sua 

saúde. Sua estatura e seus cabelos brancos não dão sinais evidentes de sua 

firmeza e objetividade em relação às escolhas feitas no transcorrer de sua vida. A 

entrevista com Mário mostrou que a vida pode ser simples e descomplicada. No seu 
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percurso de vida parece não ter havido tempo para dor e sofrimento, apenas para 

viver a vida da forma como ela se apresentou.  

 A segunda entrevista foi com Amélia, uma senhora de 64 anos que concluiu o 

ensino fundamental. Na época da entrevista, ela estava prestes a se aposentar e 

contou que, assim que isso acontecesse, começaria a frequentar grupos de Terceira 

Idade, pois desejava ter um tempo para si. Contou que o trabalho, o cuidado com a 

casa e com os filhos e os problemas sérios de saúde acabaram absorvendo todo o 

seu tempo e, hoje, sente que precisa cuidar-se um pouco. Com anemia e 

osteoporose, relatou que caminha e anda muito de bicicleta no bairro onde mora  

 Sonia, a terceira entrevistada, tem 64 anos, veio do Nordeste há mais de 

quarenta anos. Sem escolaridade, sua única experiência profissional foi como 

diarista há muitos anos atrás e foi a única função que exerceu além de cuidar da 

casa e dos filhos. Com muitos problemas de saúde e tomando mais de vinte 

comprimidos por dia, refere que o único grupo que frequenta é o da Igreja, do qual 

vem seu círculo de amizades e rede de proteção. Foi a primeira entrevista feita na 

residência da entrevistada. Na prática, embora não tenha tido nenhum tipo de 

problema, a pesquisadora não se sentiu confortável. A entrevistada não tardou a 

falar sobre seus problemas de saúde de modo entusiasmado. Além disso, ela falava 

bastante sobre sua religião, contando milagres e curas recebidos. Ficou-me uma 

sensação de representação, de um testemunho de fé ou até mesmo uma espécie de 

pregação.  

 A entrevistada Claudia tem 77 anos, veio do Centro-Oeste e está em Peruíbe 

há mais de vinte e poucos anos. Tem ensino fundamental e vive sozinha. Mantém 

um relacionamento há mais de 15 anos. Conta de sua vida bastante agitada, 

frequenta grupos de idosos onde conhece muitas pessoas e tem muitas amizades. 

Faz exercícios físicos, joga capoeira, faz artesanato e tem aulas de informática. 

Além disso, mantém boas relações familiares, borda e faz crochê. Apesar de alguns 

“probleminhas de saúde”, refere ter desejo de viajar mais e conhecer algumas partes 

do Brasil  Em sua simplicidade existe um dinamismo interessante de quem está 

aproveitando as oportunidades que a vida está lhe dando, não se deixando abalar 

pelas adversidades. A vida é vivida conforme se apresenta.  

 Heitor tem 77 anos de idade e veio do interior há 15 anos. Sua formação é 

equivalente ao nível médio (ensino técnico). Participa  de grupos de idosos  e refere 

manter boas relações de amizade e contato quase diário com seus familiares (filhos, 
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principalmente). Tem alguns problemas de saúde que não o impedem de praticar 

exercícios físicos e manter atividades de lazer, como frequentar bailes, jogar sinuca 

e vôlei adaptado. Querendo aparentar menor fragilidade do que realmente tem e 

melhores condições socioeconômicas, Heitor inicia a entrevista de maneira altiva, 

colocando-se de modo mais impositivo, mas no transcorrer da conversa suas 

emoções acabam aflorando, permitindo-nos ver outra face muito mais afável, 

chegando a demonstrar que ainda não elaborou o fato de ter sido rejeitado pela 

esposa, mesmo estando com outra companheira há alguns anos. 

 Nina tem 71 anos, possui escolaridade equivalente ao nível médio (ensino 

técnico) e é aposentada, mas ainda  mantém algumas atividades remuneradas. que 

lhe dão muito prazer. Há dez anos em Peruíbe, participa ativamente de grupo de 

idosos. Diz não possuir problemas de saúde e gosta muito de dançar. Faz atividades 

físicas e viaja periodicamente. Teve uma vida muito mais sofrida do que sua 

aparência permite transparecer.. O modo como lida com o que a vida lhe impôs 

parece estar sendo constantemente renovado, porém, hoje, de modo menos sofrido, 

sem tantas responsabilidades e obrigações. Disse ter feito sempre o que achava 

correto e não o que desejava de fato. E essa foi sua história: sempre fez o que devia 

fazer e não o que queria... Mesmo assim, é muito positiva, procura ver sempre o 

lado bom das coisas.  

Ivan tem 71 anos e possui ensino superior completo. Conta que está em 

Peruíbe há muitos anos e não tem relacionamento fixo, não frequenta grupos 

sociais, nunca praticou esportes. Seu passatempo preferido é encontrar os amigos 

para tomar um aperitivo e diz fazer uso de bebidas alcoólicas diariamente. Também 

relatou gostar de ler. Em relação a sua saúde, diz ter algumas doenças crônicas e 

fazer uso de medicação de uso contínuo.  

Cleuza tem 62 anos e nível universitário completo. Veio para Peruíbe há 

poucos anos para ficar mais próxima dos parentes. Relatou ter alguns problemas de 

saúde e utiliza medicamentos de forma contínua. Não pratica atividades físicas, mas 

refere gostar de caminhar na praia. Sua vida social está diretamente relacionada 

com a frequência aos cultos da igreja e eventuais viagens para sair com os amigos e 

ir ao shopping, cinema, teatro. Pelo que disse, é possível deduzir que ainda não 

decidiu sobre sua permanência em Peruíbe, parecendo estar aqui de férias, não 

demonstrando preocupação em criar um círculo de amizades (tem algumas amigas) 
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e fazer parte da vida social da cidade. Continua estudando e pretende trabalhar na 

área em que se aposentou.  

 O 9º entrevistado foi Durval, que tem 65 anos e ensino fundamental 

incompleto. Está em Peruíbe há mais de trinta anos e reside com filhos e netos. 

Disse que não tem uma vida social, mas conta que gosta de caminhar na praia, 

assistir a filmes e, às vezes, pescar. Após a morte da esposa, encontrou seu refúgio 

no cuidar da família e considera que isso preenche sua vida. Não manifesta nenhum 

desejo de refazer sua vida afetiva, embora tenha dito que “se acontecer, tudo bem”. 

 Evaristo tem 65 anos, ensino fundamental incompleto e está em Peruíbe há 

pouco tempo. Mora sozinho e preenche o seu tempo com caminhadas na praia e 

conversas com os amigos. Diz que conhece muitas pessoas pelas plataformas de 

relacionamento, via internet, e está tentando encontrar uma pessoa para reconstruir 

sua vida e viver o que considera ainda não ter vivido: sair, passear, dançar, viajar, 

fazer planos para o futuro. Viveu muitos anos com sua esposa e manteve, ao 

mesmo tempo, relacionamentos com outras mulheres. 

 A 11ª pessoa a ser entrevistada foi Lígia, de 67 anos e que tem ensino 

fundamental incompleto. Mora em Peruíbe há muitos anos e se sustenta através de 

um benefício e ajuda dos filhos. Relaciona-se somente com os amigos da Igreja e 

seu principal passatempo é assistir programas evangélicos na televisão. Em relação 

à saúde, não pratica atividades físicas e refere alguns problemas que, por enquanto, 

não alteram sua rotina. Relata que sua vida não foi muito fácil: por um lado, além de 

não ter podido fazer suas escolhas, teve que aceitar o que a vida lhe impôs e 

descreve-a como difícil, de muitas frustrações e decepções. Por outro lado, afirma 

que ainda existe a esperança de poder conhecer alguém que ame e com o qual 

possa compartilhar sua vida. 

 Roberto, de 62 anos, foi o 12º entrevistado. É casado, possui ensino médio e 

reside na cidade há muito tempo. Diz não participar de grupos ou associações   além 

de não manter relações de amizade  e atividades de lazer. Refere  possuir alguns 

problemas de saúde e fazer tratamento. Descreve uma vida com muitos altos e 

baixos em relação ao trabalho e vida econômica, devido ao fato de não possuir 

aposentadoria. Afirma ter tido que lidar com preconceito em relação à sua condição 

social e profissional além da discriminação racial. De qualquer modo, espera que 

“algo” aconteça e venha modificar sua vida, ao mesmo tempo em que se diz 

cansado e sem forças para buscar alternativas para melhorar suas condições. 
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 César, de 66 anos, praticamente não estudou e vive em Peruíbe há mais de 

trinta anos. Apesar de ser aposentado, mantém-se trabalhando para aumentar sua 

renda. Viúvo há muitos anos, não mantém nenhum relacionamento fixo e refere ter 

muitas “namoradas”. Orgulha-se de ser uma pessoa muito simples, humilde, e 

reconhece ter evoluído com o passar dos anos. Veio do Sul, trabalhou duro para 

conquistar o que tem e se orgulha disso. Agradece muito pela vida que possui hoje e 

vê isso como reconhecimento e dádiva de Deus, como forma de compensar tudo 

que já sofreu.  

 Valentina, de 68 anos, vive em Peruíbe há mais de trinta anos. Tem ensino 

fundamental incompleto, é aposentada e vive com seu esposo. Frequenta grupos de 

idosos, onde passa grande parte de seu tempo em atividades como artesanato, 

ginástica, pintura etc., mantendo boa relação com os colegas. Tem alguns 

problemas de saúde que a obrigam a fazer acompanhamento médico. Em seu 

relato, diz que apesar de seu sofrimento, ela consegue identificar momentos bons, 

coisas que deram certo em sua vida. Ao lado do companheiro sente-se protegida e 

consegue ter momentos gratificantes. Apesar de ter acesso a um conforto mínimo, 

expressa gratidão pelo que tem e sente que sua vida está boa. 

A última entrevista foi realizada com Mariana, de 68 anos, que tem ensino 

fundamental incompleto. Há alguns anos em Peruíbe, frequenta a Igreja Católica e 

tem como lazer o jogo de bingo e almoço com as amigas. Não tem problemas de 

saúde e não pratica atividades físicas. Embora tenha tido uma grande decepção 

com seu esposo, o que a fez perder a confiança que depositava nele, continua 

casada , mas refere não ter mais vontade de viver. Afirma que  deixou de ser feliz e 

tornou-se uma pessoa fechada e triste. 

 

 No quadro a seguir, também organizadas conforme a realização das 

entrevistas, é possível visualizar características dos entrevistados, de modo a 

permitir uma melhor complementação do perfil. 
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Quadro 1. Perfil dos entrevistados 

 

Nome 
Fictício 

Idade Escolaridade Status 
conjugal 

Com quem 
mora 

Renda 
s. mínimo (1º  

jan. 2016) 
E1 

Mário 
62 Ensino 

fundamental 
incompleto 

União 
ESTÁVEL 

Companheira1 Entre  
1,5 e 2,5  

E2 
Amélia 

64 Ensino 
fundamental 

Casada Esposo Entre  
1,5 e 2,5 

E3 
Sonia 

64 Sem 
escolaridade 

Viúva Sozinha Auxílio doença 

E4 
Claudia 

77 Ensino 
fundamental 

Divorciada Sozinha Salário 
mínimo 

E5 
Heitor 

77 Ensino médio 
técnico 

União estável Companheira Entre  
1,5 e 2,5 

E6 
Nina 

71 Ensino médio 
técnico 

União estável Companheiro Entre  
1,5 e 2,5 

E7 
Ivan 

71 Ensino 
superior 

Divorciado Sozinho Em torno de 
4,5 

E8 
Cleuza 

62 Ensino 
superior 

Solteira Sozinha Em torno de 
4,5 

E9 
Durval 

65 Ensino 
fundamental 
incompleto 

Viúvo Filhos e netos Em torno de 
4,5 

E10 
Evaristo 

65 Ensino 
fundamental 
incompleto 

Viúvo Sozinho Mais que 
5 

E11 
Lígia 

67 Ensino 
fundamental 
incompleto  

Desquitada e 
viúva 

Filhos e netos Benefício 

E12 
Roberto 

62 Ensino médio 
técnico 

Casado Esposa Não possui 
 

E13 
César 

66 Sem 
escolaridade 

Viúvo Filhos e netos 1 Salário  
mínimo + 

extras 
E14 

Valentina 
68 Ensino 

fundamental 
incompleto  

Casada Esposo Salário  
mínimo 

E15 
Mariana 

68 Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Casada Esposo Não possui 

 

Observações: 

• Para apresentação da renda neste estudo foi considerado o valor do 

salário mínimo de R$880,00, vigente em 1º de janeiro de 2016, segundo a 

EBC – Agência Brasil, em 2017 

																																																								
1 O termo companheira foi utilizado por aqueles que mantêm união estável, ou seja, que não 
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4.2 Eixos analíticos 
 

A partir da utilização da técnica de análise de conteúdo foi possível 

estabelecer dois eixos para análise, que serão discutidos nos tópicos a seguir. Os 

eixos são: 

• Significados sobre HIV, que inclui os subtemas:  

  - Uso do preservativo 

  - Testagem 

  - Vulnerabilidade 

• Sexualidade, que inclui os subtemas: 

 - Vivências da sexualidade  

  - Gênero 

 

 

4.2.1 Significados sobre HIV 
 

4.2.1.1 Uso do preservativo 
 
 O uso de preservativos está associado a uma série de impressões trazidas 

pelas vivências de cada um. A partir do compartilhamento de significados e 

narrativas de experiências, foi-nos possível observar que entre praticamente todos 

os entrevistados havia conhecimento da relação entre prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis e o uso do preservativo. Apesar de saberem a 

importância do uso do preservativo, praticamente ninguém o utilizou. O uso do 

preservativo está associado às relações sexuais com profissionais do sexo e 

relações extraconjugais. 

Na maior parte das vezes, as relações sexuais são com pessoas com quem 

se tem proximidade/intimidade, afeto e confiança. Além disso, para essa geração, o 

uso do preservativo deve ser iniciativa do homem, não cabendo à mulher esse 

papel. Também é preciso ter em conta que essa geração, ao iniciar a vida sexual, 

nem sabia da existência do preservativo.  

A decisão pelo uso do preservativo ainda está relacionada com as questões 

das aparências, ou seja, ainda há um estereótipo da pessoa infectada pelo HIV. 

Outro ponto é que para adoção do preservativo, é preciso ter em conta a dificuldade 
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de ereção que seu uso pode acarretar. A preocupação com a ereção, geralmente 

mais difícil para os mais velhos, é uma questão importante para os homens idosos.  

As pessoas entrevistadas afirmaram reconhecer a necessidade de prevenção 

e, portanto, do uso do preservativo – mas as experiências compartilhadas com a 

pesquisadora não indicam que essa preocupação se materialize, de fato, no uso 

dele. Há pouca ou nenhuma experiência de uso do preservativo ao longo da vida. 

Entre os entrevistados, cinco mulheres e dois homens nunca utilizaram 

preservativos. Os demais participantes do estudo relataram ter usado preservativos 

em alguns momentos, com parceiros que não eram fixos ou que eram simplesmente 

“conhecidos”, ou ainda quando se tratava de relações com profissionais do sexo. Há 

também relato de uso de preservativo para experimentação, curiosidade.  

A presença do preservativo no início da vida sexual foi relatada por apenas 

dois entrevistados. Nos dois casos, referem ter usado na “primeira vez”: um 

entrevistado, em uma situação, porque era com profissional do sexo, e uma 

entrevistada, na outra, por tratar-se de vida sexual que se iniciava em torno dos 35 

anos, com namorado. Essa entrevistada é a única entre as mulheres com terceiro 

grau de escolaridade. O início tido como tardio para os padrões de sua época pode 

estar relacionado ao acesso à educação, também mais raro. Com a maturidade 

pode ter havido mais possibilidades de agenciamento e de escolha. 

	 Duas pessoas entrevistadas desconheciam o preservativo quando iniciaram a 

vida sexual: 

 

Nem se falava sobre isso [preservativo/camisinha]. Não existia. 

(Mário, 62 anos) 

 

Imagina... Acho que nem tinha camisinha na época... Na verdade 

não tinha... Acho que não tinha. 

(Roberto, 62 anos)  

	

 A dificuldade de utilizar o preservativo em decorrência do processo de 

envelhecimento foi assinalada por dois homens que reconhecem a dificuldade de 

ereção e que a camisinha pode agravar a situação: 

	



47	
	

	 	

... mas a gente vai pegando uma idade, é complicado [usar 

camisinha]... camisinha a gente vai deixando de valorizar... [...] 

quando a gente é mais novo fica tudo mais fácil, depois pega uma 

idade... [...] Agora tem umas (camisinhas) bem grandes, né? A gente 

velho gosta... [nas outras camisinhas] o pinto fica apertado, fica 

ruim...  

(César, 66 anos) 

 

Raramente uso... eu usei muito uma época porque a própria mulher 

colocava em mim, mas aquele negócio de parar para colocar e 

continuar, para quem já tem uma dificuldade de ereção, é terrível... 

(Ivan, 71 anos) 

 

 Dos 15 entrevistados, quatro compartilharam ter tido IST pelo menos uma vez 

ao longo da vida. Duas mulheres relataram ter contraído IST: uma contraiu gonorreia 

e a outra, sífilis. Um dos dois homens teve condiloma e o outro, gonorreia. É muito 

relevante destacar que as mulheres contraíram as infecções de seus maridos e os 

homens de parceiras eventuais.  

De modo geral, por um lado demonstraram preocupação com a Aids a partir 

da experiência de ter tido alguma IST. Por outro, questões de ordem subjetiva estão 

presentes nas razões alegadas para o não uso do preservativo. 

 
Se eu tenho ela e só saio com ela não tem necessidade de usar. 

Desde a hora que um respeita o outro, não tem necessidade de usar. 

(Mário, 62 anos) 

 

Há, de modo notável, a presença de argumentos que indicam a confiança e 

honestidade entre parceiros como justificativa para não utilizar o preservativo, o que 

parece ser uma justificativa aceita amplamente tanto por homens quanto mulheres. 

O fato de terem uma relação estável já seria um fator de proteção. Também 

observamos que a frequência nos encontros acaba por propiciar uma sensação de 

“conhecimento” da pessoa, também estimulando a deixar de usar o preservativo, o 

que pode ser observado na seguinte fala: 
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Ás vezes eu uso, às vezes não. Depende... Depois que eu fico bem 

conhecido, que eu acho que não tem mais perigo... [deixo de usar]. 

(César, 66 anos) 

 

A seletividade das parceiras é baseada na avaliação visual, na ausência de 

sinais que possam indicar adoecimento, mas é baseada também em atributos 

morais que certificam a ausência de doenças com as quais deveriam se preocupar,  

reafirmando assim mais uma vez que a Aids tem “cara” e significados de moralidade, 

como podemos ver na seguinte fala: 

 

Raramente uso... eu usei uma época porque a própria mulher 

colocava em mim... [...] Mas não saio com qualquer uma, eu observo 

alguém que preste. 

(Ivan, 71 anos) 

 

Entre os entrevistados, foi ressaltado certo desconforto ao usar o preservativo 

explicado pelo fato de essa população ter iniciado a vida sexual sem essa 

preocupação no horizonte e com poucas condições de experimentação. É o caso de 

uma das entrevistadas, casada, que diz: 

 
Eu já experimentei (usar preservativo), mas eu odeio... [...] é muito 

ruim aquilo lá... 

(Amélia, 64 anos)  

 

Considerando a socialização para a vida sexual das mulheres com essa 

idade, a expectativa em torno da iniciativa para o uso do preservativo é que ela seja 

do parceiro. Para muitas mulheres, usar ou não o preservativo era indiferente, diante 

dos sentimentos em torno da prática sexual com o marido: sem desejo, com 

obrigatoriedade. Além disso, as relações extraconjugais também são percebidas 

como parte da relação e também como razão do não desejo.  

	

Para mim, se ele não me procurar... eu faço tudo para ele, mas se 

ele não me procurar... eu acho que eu queria viver assim, que nem 

dois irmãos. [...] Eu não sinto vontade...  

(Mariana, 68 anos) 
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Entre os entrevistados, notamos que alguns partem da crença que o uso do 

preservativo só é necessário para relações sexuais com profissionais do sexo ou 

com pessoas desconhecidas. Para eles, quando a aparência do parceiro ou da 

parceira é de gente saudável, não é preciso utilizar preservativo. Outros, ainda, 

reconhecem a dificuldade de usar camisinha devido ao desconforto ou 

possibilidades de falhas na ereção.  

 As mulheres entrevistadas compartilham conteúdos que apontam para grande 

dificuldade em negociar o uso do preservativo com seus parceiros, 

independentemente de serem ou não fixos. A estabilidade do relacionamento e sua 

condição de confiança estão entre as principais razões para o não uso, ainda que a 

fidelidade do parceiro seja questionada.  

 O não uso do preservativo como forma de prevenção do HIV e de outras IST 

talvez possa ser mais bem compreendido quando assumimos que os idosos que 

participaram deste estudo têm uma concepção do uso do preservativo muito 

diferente da concepção que temos na atualidade.  O vírus HIV e a Aids ainda 

parecem pouco familiares, mesmo considerando o fato de terem surgido quase que 

concomitantemente ao início da vida sexual dos entrevistados. Além disso, podem 

desconhecer o quanto, de fato, estão sujeitos a contrair uma IST ou HIV, devido à 

falta de conhecimento e de programas de prevenção voltados para essa população. 

 
 
4.2.1.2  Testagem  
  

 O objetivo da Campanha Fique Sabendo, na qual foram recrutados os 

participantes desta pesquisa, é estimular e ampliar a testagem do HIV, ofertando 

testes rápidos em locais externos ao serviço de saúde, possibilitando assim maior 

acesso da população ao diagnóstico precoce, ou seja, o conhecimento de sua 

situação sorológica, favorecendo o acesso ao tratamento e, consequentemente, 

permitindo um aumento da expectativa e qualidade de vida do portador do vírus, 

além de um maior controle de sua transmissão (BRASIL, 2016). 

 A campanha tenta, de modo geral, abranger o maior número de pessoas 

possível, não tendo como foco uma população específica. Essa estratégia deve ser 

vista com cautela, pois pode não contribuir para que as populações vulneráveis 
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sejam alcançadas ou, pelo contrário, levar as pessoas a realizarem o teste sem ter 

noção do porquê e para quê o estão realizando.  

 Ao responderem às razões para fazerem o teste rápido para o HIV, os 

entrevistados apresentaram justificativas variadas, porém a maioria alega 

casualidade e não um real interesse pelo conhecimento de sua sorologia como 

forma de cuidado e prevenção:  

 
 Fiz o teste porque estava passando pelo local [rodoviária] e pensei: 

não custa nada fazer... 

(Durval, 65 anos) 

  
Fiz o teste porque minha amiga falou: Olha lá!!! Vamos fazer? Acho 

que se ela não houvesse falado, não teria feito. 

(Cleuza, 62 anos) 

 

 Ter tido acesso ao material de divulgação da Campanha Fique Sabendo 

também foi um estímulo para a realização do teste. Há pôsteres, fôlderes e cartazes, 

além do avental utilizado pelos profissionais, todos com o logotipo “Fique Sabendo”.  

 
Fiz o teste porque vi o material de divulgação e resolvi fazer. 

(Sonia,64 anos) 

 

  Entre os 15 entrevistados, apenas duas pessoas referiram ter 

identificado alguma situação na qual se sentiram expostos de modo a revelar a 

necessidade de fazer o teste para detecção do HIV. Parece que em ambos os 

casos, há algum reconhecimento da vulnerabilidade. 

 

Tive curiosidade desde que surgiu as informações sobre a Aids. Meu 

marido trabalhava nas docas... eu não confiava nele. Vim fazer o 

teste depois de muitos anos... 

(Lígia, 67 anos) 

 

Soube da Campanha pelo material da divulgação. Fiz o teste porque 

não uso preservativo e tive dois parceiros. 

(Nina, 71 anos) 
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 Certa desconfiança em relação à fidelidade do marido gerou a necessidade 

de realizar o teste, mas não foi suficiente para adotar o preservativo nas relações, 

como prevenção. Em situação semelhante encontra-se Nina, que reconhece que ter 

tido relações sem preservativos a colocou em risco. Assim como Lígia, diante do 

risco reconhecido, Nina não adotou nenhum método preventivo. É preciso entender 

a situação no contexto das relações de gênero e das expectativas para mulheres 

nas relações estáveis. 

 Entre os entrevistados, a participação na Campanha Fique Sabendo em 2015 

não estava relacionada com interesse em conhecer resultados das sorologias para 

IST e HIV ou relacionada ao fato de não utilizarem preservativo nas relações 

sexuais. 

 A Campanha Fique Sabendo parece ser eficaz com seu apelo que remete à 

simplicidade, à rapidez e à gratuidade. Por que não fazer? A campanha deveria 

também estimular a reflexão sobre a testagem e sua relação com a prevenção e a 

exposição ao risco de infecção pelo HIV. Embora as pessoas detenham 

informações, não as relacionam com a decisão de realizar a testagem para o HIV 

quando vivem situações de exposição ao risco. Parecem estar referindo-se a algo 

que não tem que ver com elas, que não lhes pertence, que não tem nenhuma 

relação com suas atitudes. Um dos entrevistados deixa bem nítido esse significado, 

quando afirma que a preocupação em relação à IST pertence ao outro, o “louco” que 

não utiliza:  

 
Eu acho, sim... [que devemos ter preocupação com o HIV] em todas 

as faixas de idade” [...] eu não uso preservativo, mas aconselho 

todos  os meus amigos a usarem. Uns dizem que usam, outros, os 

mais loucos, não usam. 

(Heitor, 77 anos)  

 

 Os entrevistados que relataram ter parceiro fixo referiram que a razão de 

terem realizado o teste rápido para o HIV foi a facilidade de acesso ao teste, ou seja, 

estava sendo oferecido no local em que estavam ou pelo qual passavam: rodoviária, 

núcleo da terceira idade, ambulatório médico de especialidades. A realização da 

testagem, em nenhum momento e sem qualquer sombra de dúvida, esteve 
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relacionada com a possibilidade de esperar por um resultado positivo para o HIV. De 

acordo com Carret et al. (2004), as pessoas que têm companheiro não têm a 

autopercepção de vulnerabilidade e consequentemente não se protegem de forma 

adequada. 

 

É que a gente estava passando [o casal], entramos para fazer 

alguma coisa e a gente viu o pessoal e aproveitamos para fazer. 

(Heitor, 77 anos) 

	
Fiz o teste porque estava fazendo lá [no núcleo da terceira idade]... 

Então eu fiz... 

(Valentina, 68 anos)  

 

 O presente estudo mostrou que das 15 pessoas entrevistadas, a maior parte 

participou da Campanha Fique Sabendo não porque se sentia vulnerável ou com a 

finalidade de identificar sua sorologia. O que mobilizou as pessoas foi a facilidade de 

realizar o teste. Algo como uma rotina de exames que, como outros, podem detectar 

uma doença que alguém na condição de idoso pode apresentar. É possível que 

essa percepção em relação à testagem esteja também relacionada com o modo 

como a sociedade e os próprios profissionais de saúde entendem a pessoa idosa.  

De acordo com Santos e Assis (2011), o aumento da incidência do HIV/Aids 

entre pessoas idosas pode ser explicado tanto pelo aumento da expectativa de vida 

quanto pela ampliação da atividade sexual. Isso não se deu com reconhecimento do 

risco da prática sexual sem preservativo. Ainda de acordo com autores, há questões 

econômicas que não colaborariam com o acesso aos serviços disponíveis ou ao 

preservativo. O mais importante é admitir que há invisibilidade da vida sexual ativa 

entre idosos, contribuindo para perpetuação de uma certa ideia de que não existe 

sexo na velhice, inclusive nas políticas públicas e nas práticas de saúde. 

 A partir do momento que nos damos conta de uma mudança sociocultural 

relativa à sexualidade e ao envelhecimento, desafiamos o estereótipo tradicional da 

“velhice assexuada”, com reconhecimento de que a sexualidade é um componente 

vital para o envelhecimento (ibidem). 

 Considerando o que foi levantado até o presente momento, observa-se a 

necessidade de que as políticas de prevenção para as IST e HIV sejam feitas 
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direcionadas para as populações de idosos e que considerem a realidade vivida por 

eles. 

  

	

4.2.1.3  Vulnerabilidade ao HIV 
 

  O termo “vulnerabilidade” pode ser definido como susceptibilidade a ser 

ferido, atacado, prejudicado, derrotado ou ofendido, ou ainda como a capacidade de 

um indivíduo sofrer dano em resposta a um estímulo, o que assim faria com que 

todo indivíduo fosse vulnerável (MAIA, 2011).  

De acordo com Lima (2006), estar vivo é estar em perigo, susceptível a sofrer 

danos e, portanto, vulnerável. Quando nos referimos aos seres humanos, a 

vulnerabilidade pode assumir diferentes formas e dimensões (JUNGES, 2007, apud 

MAIA, 2011): biológica, psicológica, espiritual e cultural, social e ambiental.  

 No âmbito da saúde, mais especificamente em se tratando das estratégias de 

prevenção ao HIV/Aids, o conceito de vulnerabilidade começa a considerar a 

possibilidade de exposição das pessoas ao adoecimento como resultante de 

aspectos coletivos e contextuais que acarretavam maior suscetibilidade à infecção e 

à doença (MAIA, 2011). Assim, a análise de vulnerabilidade ao HIV passa a 

envolver: 1) o componente individual, em que a vulnerabilidade a algum agravo está 

relacionada aos comportamentos que criam oportunidades para que as pessoas 

venham a contrair doenças; 2) o componente social, que envolve o acesso às 

informações, a capacidade de compreendê-las e aplicá-las e às situações de 

desigualdades vividas; 3) o componente programático, que conecta o componente 

individual e social, envolvendo a resposta de políticas públicas comprometidas com 

recursos e monitoramento dos programas de prevenção. 

 De acordo com Ayres et al. (2003), quando nos referimos à infecção pelo HIV, 

estamos fazendo referência à vulnerabilidade das pessoas. Desse modo, é a 

interação de fatores individuais e coletivos que faz com que diferentes pessoas e 

grupos estejam mais ou menos suscetíveis a infecções e adoecimentos, uma vez 

que dispõem de mais ou menos possibilidades de se proteger ou se prevenir.	Assim, 

continuam Ayres et al. (ibidem), pode-se dizer que todas as pessoas estão 

susceptíveis a adquirir doenças ou a sofrer danos no dia a dia de suas vidas, mas 
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algumas pessoas têm maiores condições de evitá-las porque dispõem de mais 

recursos (informações, emprego, renda, escolaridade) do que outras.  

 No presente estudo, durante as entrevistas, observamos que os idosos, de 

forma geral, dispunham de algum conhecimento sobre HIV/Aids e sobre as formas 

de prevenção. Porém, outras condições de vida, de acordo com os relatos 

apresentados, não resultaram na adoção de métodos de proteção/prevenção. Ou 

seja, havia outras questões concorrendo com a prevenção de IST e HIV. 

A exemplo disso, podemos citar o relato das mulheres que disseram saber 

que os respectivos maridos tinham relações extraconjugais ou que desconfiavam 

dessa possibilidade. Apesar disso, continuaram mantendo relações sexuais com 

seus parceiros sem uso do preservativo. Aqui há questões muito complexas 

relacionadas à desigualdade de gênero que se fizeram presentes. Além disso, 

conforme alguns autores, o uso de preservativo não faz parte das relações 

consideradas estáveis, particularmente do casamento, pois o seu uso nesse 

contexto pode levar a uma situação de desconfiança por constituir-se em elemento 

questionador da fidelidade (SILVA, 2002). O uso do preservativo materializaria a 

infidelidade ou a desconfiança em relação a essa possibilidade, interferindo assim 

nos pilares de sustentação da instituição casamento, na perspectiva de algumas 

entrevistadas. Inclusive a curiosidade relatada por Lígia, estava associada ao fato de 

o marido trabalhar nas docas, reconhecidas como lugar de prostituição. 

 
Tive a curiosidade de fazer porque meu marido trabalhava nas docas 

e eu desconfiava dele... por isso fiz o teste.  

(Lígia, 67 anos) 

 

Nunca usei preservativo, não uso até hoje... 

(Nina, 71 anos)  

 

 Nesse caso, embora Lígia desconfiasse da infidelidade do marido e, apesar 

disso, nunca ter usado um preservativo, ela não contraiu nenhuma IST. Já Nina, que 

também afirma nunca ter usado preservativo na vida, contraiu sífilis de seu primeiro 

marido. A experiência, entretanto, não foi suficiente para que ela conseguisse adotar 

alguma estratégia de prevenção. Refere ainda que no início de sua vida sexual, ela 
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desconhecia a existência de qualquer meio de prevenção, inclusive para evitar a 

gravidez.  

Além da socialização feminina para sexualidade, há questões de cunho 

religioso e a própria ideia de “confiança” no parceiro que também são apontadas 

como justificativa para não adotar cuidados preventivos.  

 
Não acredito que posso contrair essa doença... Confio no meu 

namorado. 

(Cláudia, 77 anos) 

 

 Cláudia, por exemplo, é uma das entrevistadas que contraiu gonorreia com 

parceiro fixo, em outro momento de sua vida. Sua entrevista nos faz pensar que 

gonorreia e outras IST são “doenças” que podem vir para “qualquer um”. Ou seja, 

algo da natureza do inevitável e que, portanto, não há nada a ser feito, a não ser 

confiar em seu parceiro, mesmo porque não se habituaram a fazer uso de nenhum 

método preventivo. 

 A confiança é um elemento também presente nas entrevistas dos homens, 

para os quais as parceiras “fixas” não demandam temor e, portanto, não é 

necessário qualquer tipo de atitude que vá na direção do cuidado pessoal. Somente 

com as profissionais do sexo e parceiras desconhecidas é que há possibilidade de 

proteção, o que, como verificamos, é algo bastante subjetivo: 

 
Como avalio se estou em perigo? Fácil!! Vou fazendo perguntas para 

elas e concluo: acho que agora dá pra gente não usar mais 

camisinha... as mulheres casadas são mais sem perigo de doenças... 

(César, 66 anos) 

 

 A confiança também é um fator que justifica a dispensa de qualquer tipo de 

prevenção. Um dos entrevistados refere não fazer uso de preservativo em nenhuma 

circunstância, não parecendo haver qualquer tipo de elaboração a esse respeito. Diz 

que além de não usar preservativo e saber que “pode parecer assustador aos 

ouvidos de outras pessoas”, mantém relacionamentos com mulheres que conhece 

pela internet e que, segundo ele, quando as encontra já deixa claro que prefere fazer 

sexo sem uso de proteção. E complementa dizendo que 
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[...] de dez mulheres, somente uma pede para usar... 

(Evaristo, 65 anos) 

 

No geral, parece que as pessoas que fizeram parte deste estudo 

incorporaram o conceito de comportamento de risco, tendo de forma clara a noção 

das práticas que os aproximam ou distanciam das infecções sexualmente 

transmissíveis, principalmente o HIV, mas dentro de uma esfera individual. Também 

podemos observar que essas pessoas não se veem como sujeitos que estão mais 

ou menos susceptíveis de acordo com o contexto em que se encontram. Em 

nenhum momento durante as entrevistas houve referência às políticas de saúde 

como detentoras de responsabilidade em relação aos recursos que possam 

fortalecer os indivíduos quanto à prevenção do HIV, o que nos permite arriscar dizer 

que esse entendimento não faz parte do imaginário dessas pessoas, até mesmo 

porque a própria sociedade talvez não enxergue o idoso como vulnerável ao 

HIV/Aids. 

 

 

4.2.2 Sexualidade 
 

 

4.2.2.1   Vivências da sexualidade 
 

 Com o intuito de captar os significados acerca do HIV entre os idosos que 

participaram do estudo, o Roteiro de Entrevista (Anexo 7) continha questões que 

permitiam explorar aspectos da experiência pessoal dos entrevistados, relacionados 

às IST, mas especialmente em relação ao HIV. 

 Quando falamos de significados nesse contexto, referimo-nos ao modo como 

a infecção pelo HIV (e outras IST) e a Aids é percebida, ou seja, qual o significado 

que as pessoas dão a ela. Os significados podem ser inúmeros, pois dependerão da 

realidade de cada um. Como diz Thechner (1987, apud SEFFNER, TERRA, 2010), 

atribuir uma significação é sempre um processo de atribuir significado a uma 

realidade que pode ser abstrata. Ainda de acordo com os autores, significação é 

sempre um processo, uma relação que constitui, em parte, a realidade à qual se 
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refere. Dessa forma, podemos dizer que atribuímos uma multiplicidade de 

significados à Aids (SEFFNER, TERRA, 2010).  

 Observamos que os entrevistados, ao referirem-se ao HIV, associam-no a 

uma doença, a algo que deve ser evitado, mas isso não significa efetivamente uma 

tomada de atitudes que levem a esse fim – como se “preocupar-se” fosse suficiente 

ou já fosse uma forma de proteção. Ou seja, muitos entrevistados não usam e nunca 

usaram preservativos como meio de se proteger do HIV. Vemos isso por meio do 

relato de alguns entrevistados, como Mário e Cleuza, que têm parceiros fixos e não 

fazem uso de preservativo, e Lígia, que nunca o usou: 

 

Nunca tive doença, mas hoje acho que tem que ter cuidado [em 

relação ao HIV]. Quem gosta da gente é a gente mesmo. 

(Mário, 62 anos)  

 

Sempre tive preocupação com o HIV/Aids.  

(Lígia, 62 anos) 

 

Acho que daquilo que vi até hoje... acho que deve existir uma 

preocupação [em relação ao HIV] em qualquer idade... Hoje os 

relacionamentos são muito liberais.  

(Cleusa, 62 anos) 

 

 Quando a entrevistada fala de relacionamentos liberais, refere-se aos 

relacionamentos que não estão sob “abrigo” da instituição casamento. Em seu caso, 

diz que por muito tempo esperou “um príncipe encantado”, algo idealizado, como os 

pais lhe disseram e como a religião dizia ser o correto. Nada disso aconteceu. Hoje, 

embora não tenha se casado, tem um relacionamento fixo e relações sexuais sem o 

uso do preservativo.   

 

Eu acho que, a princípio, todo mudo deve ter preocupação [com o 

HIV]. Mas no meu caso, quando eu me relaciono com alguém, é 

alguém que eu conheço há muitos anos... Não tem nenhum sinal ou 

sintoma que têm alguma doença. A maioria já vez o teste de HIV, 

então é coisa muito selecionada, que dá para gente confiar. Eu só 



58	
	

	 	

tive um condiloma, e foi há mais de 20 anos [...]. Depois da Aids, 

passei a selecionar mais as parceiras... 

(Ivan, 71 anos) 

 

 Para muitos, como Ivan, que inclusive tem ensino superior e não usa 

preservativo atualmente, é como se a Aids tivesse um “rosto”, ou seja, é pela 

aparência que se sabe se a pessoa está ou não infectada pelo vírus HIV: uma vez 

que não há nada aparente, não há com que se preocupar. Entre as pessoas 

entrevistadas está presente a imagem da pessoa doente quando se fala em HIV; elas 

ainda têm em mente a imagem das pessoas que manifestaram a doença nos anos 

1980-90: a magreza acentuada, a fraqueza, a pele empalidecida, manchas pelo 

corpo... Apresentar alguma dessas características seria uma forma de decidir pelo 

uso ou não do preservativo, ou melhor, por ter ou deixar de ter uma relação sexual.  

Além disso, entre os entrevistados, encontramos associação entre Aids e o 

que antigamente se denominava grupos de risco, ou seja, homossexuais, 

profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis: pessoas nessas condições é que 

precisam se preocupar com proteção. 

 

 Todos devem se preocupar [em relação ao HIV/Aids], mas os 

antigos devem se preocupar mais, porque eles ficam mais expostos. 

(Roberto, 62 anos) 

 

 Os antigos, como Roberto, que não usa preservativo, iniciaram sua vida 

sexual com prostitutas. Nessa época, nem sabia se existia preservativo. A questão 

da exposição dos mais velhos é tanto pela prática de sexo com profissionais, quanto 

pelo fato de não terem adquirido o hábito de usar preservativo. 

 
Eu acho, sim... [que devemos ter preocupação com o HIV] em todas 

as faixas de idade [...]. Eu não uso preservativo, mas aconselho 

todos  os meus amigos a usarem. Uns dizem que usam; outros, os 

mais  loucos, não usam. 

(Heitor, 77 anos)  

 

 Na fala de Heitor, ele deixa bem claro que não corre riscos, mas “os outros” 

sim. Talvez por manter um relacionamento estável, acredita que não está exposto. 
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Esse pensamento reflete, de certo modo, a forma de pensar de muitas pessoas que, 

baseadas na confiança, deixam de se proteger. A condição de confiança é frágil e 

tomada como parte dos relacionamentos fixos. Uma das entrevistadas contou ter 

tido relações sem preservativo com outra pessoa durante um período durante o qual 

ficou separada de seu companheiro. 

 Alguns dos entrevistados atribuem significado ao HIV e à Aids a partir de 

certo distanciamento. Verbalizam uma preocupação em relação à infecção pelo HIV 

que é pouco detalhada, uma coisa um tanto genérica. Não falam em atitudes que 

materializam essa preocupação, como poderia ser o caso do uso do preservativo. 

Além disso, há elementos sobre um perigo próprio dos dias de hoje, do tipo de 

relações contemporâneas que, por serem muito “liberais”, podem ser perigosas. A 

questão da confiança no parceiro, aliada ao fato de “conhecer” ou “selecionar” 

aparece recorrentemente na fala dos entrevistados: tal percepção tem importante 

relação com os ideais de fidelidade e monogamia que se espera dos 

relacionamentos afetivos sexuais. Outros significados encontrados entre os idosos 

entrevistados estão relacionados com certa inevitabilidade da doença de modo 

geral, o que inclui, portanto, a Aids. 

 
Não há preocupação tanto por minha parte como pela parte do meu 

companheiro. Afinal, a doença pode vir a qualquer um. 

(Claudia, 77 anos) 

 

No caso específico dessa entrevistada, que já teve gonorreia e não usa 

preservativo, a inevitabilidade pode ser relacionada com sua capacidade de agenciar 

a prevenção na relação que durou parte importante de sua vida. Casou-se muito 

jovem e sua primeira experiência sexual foi nessa circunstância. Ficou com o marido 

por cerca de vinte anos, e durante essa trajetória sabia exatamente quando ele 

passou a ter relacionamentos paralelos e que isso se desdobrou em uma IST, tão 

inevitável quanto o HIV, nesse contexto. Há 15 anos com seu atual companheiro, 

disse que inicialmente tentou usar preservativo, mas que não se deu bem com essa 

tentativa. Considerando essa conjuntura, a entrevistada acredita que a honestidade 

entre parceiros é a única forma de prevenção. A honestidade aqui também remete 

às expectativas em torno da conjugalidade: ser honesto é ser monogâmico e fiel. 

Além disso, a possibilidade de mulheres mais velhas proporem uso de preservativo 
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em uma relação sexual é ainda mais restrita, considerando a realidade em que 

foram educadas quando jovens, comparada com os dias de hoje. Desse modo é 

possível compreender o motivo de atitude semelhante poder ser encontrada na 

afirmação de Nina, quando questionada quanto à necessidade de preocupar-se com 

a possibilidade de contrair o HIV: 

 
Sim, sim... acho que tem... [que preocupar-se com o HIV]. 

(Nina, 71 anos)  

 

Ter tido sífilis não levou à incorporação do uso do preservativo como forma de 

evitar outras infecções. Tanto no caso de Nina quanto no de qualquer pessoa, o uso 

do preservativo está condicionado a muitas questões da vida dos sujeitos e ao 

contexto de cada relação sexual.  

Entre as mulheres entrevistadas, além das questões já discutidas (confiança, 

ideal de monogamia, inevitabilidade) como razões para não uso do preservativo, 

aparece também a paixão como justificativa. Aqui, mais uma vez, há elementos que 

condicionam a negociação do uso do preservativo por parte das mulheres. Isso é 

ainda mais importante, considerando que a entrevistada afirma não gostar de ter 

relações sexuais, abrindo a possibilidade para pensar que as relações sexuais 

sejam tidas como parte do casamento, não havendo possibilidade de recusa por 

parte da mulher. 

O modo como as entrevistadas atribuem significado ao tipo de relação conjugal 

é central para compreender como significam o HIV, como também demonstra o 

trecho seguinte: 

 
Nunca tive preocupação [com o HIV/Aids] porque nunca traí meu 

marido. 

(Valentina, 68 anos)  

 

 No discurso de Valentina fica claro que sua preocupação com o HIV está 

ligada diretamente à fidelidade e confiança. Uma vez casados e fiéis, não é preciso 

preocupar-se. Casou-se muito cedo com seu primeiro namorado, que foi o único 

homem de sua vida. Confessa que nunca sentiu prazer e nunca teve liberdade para 

conversar sobre sexo com o companheiro. Somente depois de ter tido os filhos que 
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soube “o que era isso”. Refere ainda que o companheiro nunca usou preservativo e 

que ela era tímida demais para falar sobre o assunto. 

 

Em não tenho problema com isso [...]. Eu cuido muito dessas partes 

[em relação a preocupar-se com o HIV].  

(Durval, 65 anos)  

 

 Durval, que não usa preservativo e realizou teste “porque estava passando no 

local”, iniciou sua vida sexual muito jovem e em uma casa de prostituição. Nesse 

contexto, o uso do preservativo sempre foi indispensável. Disse que em suas saídas 

sempre levou seu próprio preservativo, pois não confiava naquele que era ofertado 

pelos locais que frequentava. Em relação à esposa, refere nunca ter usado 

preservativo e, de certo modo, buscou poupá-la, dado que sempre teve o cuidado de 

não lhe propor práticas sexuais que poderiam parecer falta de respeito. Nitidamente 

há uma delimitação entre o sexo conjugal, do casamento, com respeito, e o sexo da 

rua, com profissionais. 

 

Tem, tem sim!!! [que se preocupar com o HIV/Aids)] Se eu encontrar 

um parceiro, vou pedir para ele usar preservativo, mas se ele não 

quiser vai ter que fazer o teste.  

(Lígia, 67 anos) 

 

 Lígia, com trajetória diferente das outras entrevistadas, iniciou sua vida sexual 

com parceiro eventual. Além disso, foi casada duas vezes, e durante seu primeiro 

casamento não tinha nenhum afeto pelo marido. O segundo marido era muito 

mulherengo. Disse que nunca usou preservativo, mas também disse nunca ter 

contraído nenhuma infecção. Atualmente está sozinha, mas não descarta a 

possibilidade de encontrar uma pessoa. Nesse caso, refere que o uso do 

preservativo poderia ser substituído pela realização do teste, atribuindo ao teste a 

responsabilidade de “endossar” a relação sexual sem uso do preservativo. Para 

muitos, o teste parece ter um caráter definitivo, sendo que uma vez tendo um 

resultado negativo para a sorologia, ele se conservaria independentemente da 

conduta adotada. Isso desobrigaria o cuidado contínuo. Observamos que o fato de 

ter uma relação estável (que é assim considerada após poucos meses de 
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relacionamento) já estabelece um vínculo de confiança suficiente para o não uso do 

preservativo. 

 

Tem que se preocupar e muito, porque eu tenho medo. Há pouco 

tempo, um rapaz que trabalhava para nós e que esteve no último 

churrasquinho que fizemos... morreu de Aids [...]. Depois que peguei 

aquele esquentamento... Serviu de lição... Arrisquei com uma mulher 

casada, mas [...] Fiquei cismado de lá pra cá... Agora que escapei 

dessa, vou ficar esperto. 

(César, 66 anos)  

 

 A experiência de César ajudou-o a perceber-se vulnerável e adotar o uso de 

preservativo como medida de proteção. A possibilidade de avaliar os riscos que 

corre a partir das próprias experiências parece ser uma estratégia interessante de 

prevenção. 

 

 

4.2.2.2 Gênero 
 

 Conforme já dissemos anteriormente, a sexualidade é uma parte importante 

da existência humana na qual o envelhecimento se constitui como uma de suas 

fases. Assim, faz-se importante compreender que, independentemente da fase, o 

comportamento e a resposta sexual podem ser afetados por vários fatores, 

requerendo adaptações e mudanças de hábito. As mudanças físicas, problemas de 

saúde, questões emocionais e até o preconceito encontram-se entre as causas que 

podem interferir na vida sexual de homens e mulheres, mas nem sempre podem ser 

utilizados como justificativa para não exercer a sexualidade. O modo como homens 

e mulheres lidam e compreendem a sexualidade é diferente e está diretamente 

relacionado com as construções sociais, ou seja, os papéis atribuídos aos gêneros e 

os valores da cultura, educação, religião vigentes na sociedade (GRADIM et al., 

2007).  

Na presente pesquisa observamos que, entre os homens entrevistados, o 

início da vida sexual deu-se entre 13 e 16 anos para cinco entrevistados. Outros dois 

entrevistados disseram que iniciaram a vida sexual em torno dos 19 anos. 	
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Entre os homens entrevistados, seis afirmaram ter iniciado a vida sexual com 

profissional do sexo e outro entrevistado referiu que o início de sua vida sexual foi 

com uma mulher mais velha e, tal como as profissionais, mais experiente. 

	

A gente ia para um lugar e conhecia aquelas meninas... e tinha 

muitos meninos e meninas e aí acabava acontecendo... [...] Os 

meninos se juntavam e aí ficavam falando: Você saiu com a Fulana? 

Como foi? Ah, eu também quero!!! A gente saia de casa e ficava 

debaixo de um pé de umbuzeiro, no meio do mato, e ficava falando 

com quem tinha saído... Naquela época tinha umas moças que 

estavam para casar, mas “faziam” com a gente, tudo pequeno... 

Depois falam que o Nordeste é atrasado, mas não é não!!! 

(Mário, 62 anos) 

 

 A afirmação de Mário vem de encontro ao que Vasconcelos (2006) nos 

aponta em seu trabalho quando fala das representações construídas sobre o 

Nordeste e seu povo: a imagem de atraso e de estagnação econômica e cultural 

ainda parece resistir no imaginário brasileiro, principalmente por ser reforçada pelos 

meios de comunicação, especialmente a televisão, que traz a figura estereotipada 

do homem nordestino que não condiz necessariamente com a realidade. Dessa 

forma, não é de estranhar que o entrevistado faça essa ressalva, atentando que 

embora possa não parecer, em sua região de origem o comportamento sexual é 

semelhante ao das outras regiões tidas como mais desenvolvidas. 

Para quase todas as mulheres que participaram deste estudo, o início da vida 

sexual deu-se com o marido, após o casamento, ou com parceiro de relacionamento 

estável. Apenas uma entrevistada disse ter iniciado sua vida sexual em um encontro 

casual.	

Os resultados vêm ao encontro da discussão realizada por Carmita Abdo 

(2008-2016), em que a idade média na primeira relação é de 16 anos para os 

homens e 19,2 anos para as mulheres, segundo a pesquisa realizada no Rio de 

Janeiro. Já em Belo Horizonte, esse número passa para 16,3 anos para homens e 

20,2 anos para mulheres. Diz Abdo (ibidem): “Há quarenta anos, a média era de 16 

anos e meio para o sexo masculino e 22 anos e três meses para o feminino”. Borges 

e Schor (2005) relatam que em estudo realizado pelo Ministério da Saúde (1984) a 
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idade média do início da vida sexual era de 15,3 anos para os homens e de 16 anos 

para as mulheres. Em 1996, continuam os autores (ibidem), a idade média da 

primeira relação foi de 16,7 anos para os homens e 19,5 para as mulheres.  

A diferença na idade da iniciação sexual de homens e mulheres é descrita por 

estudos populacionais que analisam os dados segundo a variável sexo e que tomam 

como categoria de análise as relações de gênero, que acabam por apreender a 

diversidade e a complexidade das trajetórias sexuais entre homens e mulheres, 

segundo Borges (2007). Isso implica em não naturalizar as diferenças sexuais entre 

os sexos, e sim considerá-las como construção social em torno do que é ser homem 

e do que é ser mulher, hierarquias e relações de poder, conforme o tempo, o espaço 

e o grupo social (ibidem).	

A explicação para a diferença de quando e como se dá o início da vida sexual 

entre homens e mulheres baseia-se no fato de que as normas e expectativas sociais 

em relação à idade e às circunstâncias adequadas para as primeiras práticas 

sexuais variam conforme as expectativas culturais e padrões de comportamento 

esperados para homens e mulheres (ibidem). Para as mulheres, no início da prática 

sexual o sentimento de entrega em relação ao ato sexual, que valoriza a virgindade 

e a necessidade de preservar-se, impõe-se ao desejo de descobrir-se. Em 

contrapartida, continua a autora, o desempenho sexual do homem é visto como 

ganho, sustentando o poder da masculinidade. 

 Ao falarem da vida sexual, os homens entrevistados focam a questão da 

frequência da prática e a potência sexual, falhas de ereção e utilização de 

medicamentos facilitadores dela. Isso pode ser explicado porque o ato sexual para o 

homem pode também significar algo que confirma que ele é macho, e isto é medido 

pela capacidade de ereção. Quanto melhor a ereção e quanto mais tempo durar, 

mais macho ele se sente (KUSNETZOFF, 1993, apud PEREIRA, VIEIRA 1996). 

Também a frequência da prática sexual é relevante para afirmar a condição de 

macho. Nesse sentido, destacamos o que alguns dos homens participantes desta 

pesquisa dizem: 	

	

[...] por mim [sexo] tem que ser todo dia [...] Nunca tive dificuldade. 

Se eu tiver mulher, é duas vezes por noite, todo dia. 

(César, 66 anos) 
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Para mim sexo é importante. É importante, não pode parar, ficar uma 

ou duas semanas sem praticar... é a mesma coisa que trabalho... se 

você parar uma semana, fica todo doente... Se você deixar o sexo 

sem atividade, ele também vai ficar quieto... você vai perdendo o 

jeito. 

(Mário, 62 anos) 

	

 Entre os entrevistados, dois disseram fazer uso eventual de medicamentos 

facilitadores da ereção. Em relação aos problemas de ereção, um entrevistado 

mencionou a diminuição da libido como fator de interferência na frequência de 

relações sexuais, assim como a interferência de problemas físicos e psicológicos 

nessa questão. 	

 O uso de medicamentos para diminuir as disfunções eréteis tornou-se uma 

alternativa para muitos idosos, como forma de enfrentamento das inseguranças na 

relação sexual, porém esses medicamentos agem no pênis e não no cérebro 

(MORGENTALER, 2004, apud GRADIM et al., 2007). A diminuição do desejo sexual 

e do orgasmo pode ser motivada pela insegurança de não conseguir uma ereção, 

uma vez que esta é tida como medida de avaliação da masculinidade. Além dos 

bloqueios emocionais, também podem ocorrer outros impedimentos que interferem 

na resposta sexual, como doenças ou o uso dos medicamentos para tratá-las 

(AZEVEDO, 1998).	

 Entre as mulheres participantes, por outro lado, o que se destaca é o 

desconhecimento sobre a sexualidade, especialmente no início da vida sexual. Duas 

entrevistadas relataram que não tinham nenhuma ideia do que era sexo ou sobre 

como era fazer sexo, mencionando o mistério em torno da “primeira noite”. 

Conforme Vasconcellos et al. (2004), as mulheres nessa faixa etária cresceram em 

uma sociedade restritiva, em que a curiosidade sobre a sexualidade entre as 

mulheres era raramente reconhecida, e muitas receberam pouca ou nenhuma 

informação a esse respeito.  

 Nessa perspectiva, compreender o sexo como obrigação da condição 

conjugal de casal, como algo inevitável dentro do casamento, foi algo que apareceu 

em duas entrevistas. Essas entrevistadas disseram também não terem recebido 

nenhuma orientação sobre sexualidade em suas vidas.  
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Com meu marido eu não vivi, eu achava que era uma obrigação de 

mulher e pronto. Eu não sentia nada... aí quando conheci uma outra 

pessoa fui saber o que era orgasmo... [...] Mas eu nunca fui uma 

pessoa... não sei explicar... chegada a sexo... [...]. Eu 

particularmente não precisaria ter um relacionamento sexual... eu 

gosto de abraço, de beijo, de carinho... essa parte [sexo] não é 

necessária... 

(Nina, 71 anos) 

	

 Louro (2013), referindo-se à sexualidade feminina frente à masculina, diz que 

até pouco tempo atrás o sexo tinha apenas a	 função reprodutiva para as mulheres. 

Seus desejos, insatisfações e direitos não tinham sentido para o meio social. Ser 

mulher, segundo a referida autora, remetia à ideia de submissão aos homens que 

entendiam que as mulheres eram objeto de prazer sexual, donas do lar e cuidadoras 

dos filhos – filhos que muitas vezes não desejavam ter, mas que faziam parte de um 

ideal social de mulher que implicava ser mãe e dona de casa, sob a tutela do 

marido.  

 Além das questões que distanciavam as entrevistadas da sexualidade como 

algo bom, algumas relataram experiências nos relacionamentos afetivos que 

marcaram definitivamente a vivência da sexualidade, como relatou uma entrevistada 

sobre suposta traição do companheiro, que teria acontecido há 15 anos: 

	

[...] desse tempo para cá, tudo mudou para mim... mudou tudo. Se 

ele não me procurar, acho até bom... [...]. Não sinto bem... estou 

magoada... sinto dor [...]. Eu nem sei, não sei essa dor que eu sinto... 

Para mim, se ele não me procurar... eu faço tudo para ele, mas se 

ele não me procurar... eu acho que eu queria viver assim, que nem 

dois irmãos [...]. Eu não sinto vontade...  

(Mariana, 68 anos) 

  

 Apenas duas entrevistadas relacionaram o prazer à vida, e as outras cinco 

entrevistadas desconheciam a prática sexual e não tinham nenhuma informação 

antes do casamento e, dadas as trajetórias, entendem a sexualidade como algo ruim 

e que o sexo é apenas constitutivo do papel de esposa. A socialização para a 

sexualidade exercida pelas mulheres no âmbito do casamento associa sexo à 
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reprodução e à ideia de que a mulher deve satisfazer o marido. Ausente da maior 

parte das narrativas das mulheres entrevistadas, podemos arriscar dizer que tal 

ausência se justifica pelo desconhecimento sobre sexualidade e desejo como 

constitutivos da condição de ser mulher, particularmente considerando a idade das 

entrevistadas. 

 Nos dois relatos sobre prazer, o desconhecimento sobre sexualidade também 

esteve presente, como relata a entrevistada a seguir, casada há mais de 45 anos:  

 
No começo não, porque... como vou explicar? Antigamente era... não 

tinha exposto na televisão como tem hoje. Então você não sabia nem 

o que era prazer... O que você ia saber? Nada!!! Ninguém falava... 

Mas com o tempo a gente foi aprendendo, os dois juntos, né? Aí sim 

a gente tinha prazer... É lógico... E tem até hoje... 

(Amélia, 64 anos) 

 	

 Tal como no relato anterior, na narrativa que segue o prazer foi uma espécie 

de aprendizado que se deu posteriormente: 

	

Olha, vim saber o que era prazer depois que eu tive meus filhos... Aí 

sim soube o que é isso... antes não... [...]. Morria de vergonha, tinha 

medo de engravidar. 

(Valentina, 68 anos) 

 

 Por meio dos relatos dos entrevistados, fica evidente a preponderância das 

questões de gênero no comportamento e atitudes dos idosos. As diferenças entre 

homens e mulheres são determinadas também de acordo com sua condição 

socioeconômica e cultural, definindo os papéis desempenhados dentro da 

sociedade. Na fala das mulheres que fizeram parte deste estudo, a percepção de 

que não havia espaço na sociedade para demonstrar interesse e curiosidade sobre 

sua sexualidade prevalecia sobre sua vontade, seus sentimentos e seus desejos. 

Compreender como essas questões interferem na qualidade de vida da pessoa 

idosa pode ser um facilitador para a construção de uma nova visão sobre gênero. 

Não podemos esquecer que o conceito de gênero, de acordo com Praun (2011), 

implica na definição de uma relação, uma vez que o universo das mulheres está 
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inserido no universo dos homens e vice-versa. Dessa forma, continua a referida 

autora, o gênero acontece somente nas relações. É por meio do gênero que o 

sujeito se identifica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 O presente estudo propiciou a aproximação de uma população importante, se 

considerarmos o envelhecimento populacional e o modo de viver essa fase da vida 

na contemporaneidade, o que inclui a vivência da sexualidade e a vulnerabilidade às 

infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas o HIV. 

 O envelhecimento mundial da população e a criação de políticas públicas com 

o objetivo de atender às novas demandas parecem estar contribuindo para 

longevidade desses indivíduos. O surgimento de um modelo de envelhecimento 

considerado ideal, trazido pela Teoria do Envelhecimento Ativo, propôs uma 

melhoria da qualidade de vida por meio da otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, dando chance a esta população de viver novas 

experiências, o que de certa forma também contribuiu para sua vulnerabilidade, 

principalmente quando nos referimos à sexualidade. 

 O contexto estudado foi capaz de apontar questões para entender melhor o 

HIV e a prevenção voltada para idosos. A vulnerabilidade em relação à sexualidade 

só poderá ser foco do trabalho com idosos a partir do momento que for possível 

compreender e refletir com os mesmos sobre as mudanças pelas quais seus corpos 

passam à medida que se dá o envelhecimento. É preciso também discutir sobre o 

exercício da sexualidade no decorrer das fases de desenvolvimento, incluindo a 

velhice. 

 A partir dos resultados da pesquisa, foi possível entender o quanto é 

necessário compreender melhor os aspectos psicológicos, socioeconômicos e 

culturais relacionados à sexualidade entre as pessoas idosas. Partindo desse ponto, 

talvez possamos trabalhar melhor as questões relacionadas à vulnerabilidade, 

ajudando os idosos a compreender o risco real implicado pelo seu estilo de vida, 

para que possam tomar decisões autônomas sobre sua sexualidade.  

 É necessária também a elaboração de políticas públicas, principalmente em 

nível municipal, que venham atender à demanda de ações de prevenção junto a 

idosos, que considerem sua realidade promovendo acesso à informação e 

orientação. É importante também propor-lhes um serviço de atendimento 

diferenciado, no qual os profissionais estejam capacitados para o acolhimento e 

atendimento das pessoas idosas, que tenha em conta as questões culturais, de 
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gênero e os aspectos socioeconômicos. Os profissionais de saúde devem estar 

preparados para o acolhimento dessa população, considerando não apenas as 

mudanças no perfil epidemiológico, mas o contexto sociocultural, de modo que 

sejam implementadas intervenções que possam ser elaboradas em conjunto com 

outros serviços, com o intuito de melhorar as estratégias de prevenção. Trabalhar a 

dimensão da sexualidade nessa fase da vida também se constitui em importante 

estratégia para a prevenção do HIV e outras IST. 

 Neste estudo, no qual se pretendeu identificar e compreender os significados 

do HIV entre homens e mulheres acima de 60 anos, observou-se que os 

entrevistados não utilizavam preservativo alegando questões físicas, enquanto as 

mulheres alegaram questões mais subjetivas, que passam pelo desconhecimento 

sobre sua própria sexualidade e pelas condições de gênero, o que inclui a forma 

como elas são vistas na sociedade. 

 Em relação à testagem, verificou-se que as pessoas que realizaram o teste o 

fizeram por “acaso”, ou seja, porque estava disponível no local. Isso retrata a falta de 

percepção sobre estar vulnerável e em relação a prevenir-se. Além disso, a própria 

Campanha Fique Sabendo não ressalta sua finalidade em atingir o público-alvo de 

pessoas idosas. 

 Em relação à vulnerabilidade, destacam-se as vivências da sexualidade e 

gênero, reconhecendo que homens e mulheres enfrentam e entendem a 

sexualidade de acordo com a posição que ocupam na sociedade e com como são 

vistos em decorrência, do sexo, da idade, da condição social, crenças e educação. 

 Assim, este trabalho leva-nos a refletir sobre a necessidade de sensibilizar a 

sociedade para a construção de um novo olhar para a população idosa que vem 

aumentando consideravelmente nas últimas décadas. Sabe-se que em 2025 o 

número de idosos ultrapassará o número de crianças até 14 anos, o que requererá 

profissionais capacitados para desempenhar a função de cuidar e informar, 

garantindo uma condição de vida digna e assegurando seus direitos enquanto 

cidadãos, inclusive o acesso a políticas que garantam sua saúde sexual. 

 Por fim, como parte deste processo de pesquisa, o produto proposto visa 

preencher a lacuna existente nos cuidados voltados para a população idosa, 

propondo uma intervenção que venha subsidiar a abordagem da sexualidade da 

dessa pessoa. Para tanto, faz-se necessária a capacitação dos profissionais da área 

de saúde, promovendo discussões e reflexões sobre os aspectos relativos à vivência 
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da sexualidade, organizando o modo de abordagem desta última e desenvolvendo a 

habilidade para a escuta e sensibilidade no atendimento desse grupo. É essencial a 

colaboração dos idosos na construção de um instrumento que seja significativo e 

que realmente venha garantir a melhoria da assistência à saúde da pessoa idosa. 

 Desse modo, esta pesquisa pode ser considerada como uma contribuição 

que favorecerá tanto o desenvolvimento de novos estudos quanto a ampliação e o 

aprofundando do conhecimento sobre a população idosa e a prevenção do HIV, 

possibilitando assim novas descobertas sobre o tema aqui abordado. 
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6 PRODUTO  

ABORDAGEM DA SEXUALIDADE DA PESSOA IDOSA E PREVENÇÃO ÀS IST/HIV/AIDS 

 

6.1 Introdução e justificativa 
 

 

  O estudo intitulado Significados acerca do HIV e sexualidade das 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. 

 

	

6.2 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, 
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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. 

 

 

6.3 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) 
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(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, 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. 
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  A segunda estratégia foi desenvolvida durante a Campanha Fique Sabendo 

2017, que contou com 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 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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6.4 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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ANEXOS 
 

ANEXO 1 Ficha de Atendimento Campanha Fique Sabendo 
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1.Data: _____/_____/____

2.Nome da Unidade: 3.Nome profissional/rubrica: 

5.Nome :______________________________________________________________________________________________
6.Nome da mãe: _______________________________________________________________________________________

    8.Travesti [   ]     9. Transexual [   ] 10.Gestante:[   ]Sim [   ]Não

11.Raça/Cor (auto-referida):  [   ] Branca    [   ] Preta    [   ] Parda   [   ] Amarela  [   ] Indígena         

12.Data de nascimento : ______/______/__________ 13.Idade: _________
Local de residência 14.Município :______________________________________________________________[se estrangeiro]

15.Bairro: 16.Estado: 17.País: 

18.Permite contato:  19.Tipo de contato: [   ]  Telefone [   ] Correio [   ] e-mail
[   ] Sim    [   ] Não [   ] Visita [   ] Outro, qual:
20.Se permite visita ou por correio coletar endereço:

 [   ] Apenas com o (a) próprio (a)  e/ou 22.Assinatura  

 [   ] Falar com : do usuário:

23.Situação Conjugal : 24.Escolaridade (anos concluídos):

[   ] Casado(a)/uniao estavel [   ] Viúvo(a) [   ] Nenhuma [   ] de 8 a 11
[   ] Separado(a) [   ] Não Informado [   ] de 1 a 3 [   ] 12 ou mais 
[   ] Solteiro(a) [   ] de 4 a 7 [   ] Ignorado
25a. É a primeira vez que faz um teste anti-HIV na vida? [   ] Sim     [   ] Não

25b. Se não, fez teste de HIV nos últimos 12 meses? [   ] Sim     [   ] Não

26.Como ficou sabendo do serviço/campanha?

[   ] Material de divulgação [   ] Banco de Sangue [   ] Serviço/Prof de Saúde
[   ] Amigos/Usuários [   ] Jornais/rádio/TV [   ] Serviço de informação telefônica
[   ] Escola [   ] Outra, qual:
27.Tipo de parceria(s) sex. (ult. 12 m): 28.Nº de parceiros sexuais nos ultimos 12 meses: 

[   ] Não teve relações sexuais [   ] Nenhum                   [   ] 11 a 20
[   ] Só homens   [   ] 1 [   ] 21 a 50             
[   ] Só mulheres [   ] 2 [   ] 51 a100
[   ] Homens e Mulheres [   ] 3 a 5 [   ] + de 100
[   ] Travestis/Transexuais [   ] 6 a 10 [   ] Não Informado
[   ] Não Informado 30.Recorte Populacional:

29.Tipo de exposição [   ] Usuario de Drogas
[   ] Relação sexual sem camisinha [   ] Transm/ Materno-infantil [   ] Usuario de Drogas INJETAVEIS
[   ] Uso de droga injetável (UDI) [   ] Hemofílico/Transfusão [   ] Profissional do sexo
[   ] Uso de outras drogas (UD) [   ] Não possui risco [   ] Homem que faz sexo com homem
[   ] Outros, quais: [   ] Parceiro(a) de portador(a) do HIV
31.Teve alguma DST nos últ. 12 meses?          [   ] Sim     [   ] Não [   ] Outro: 
32.Uso de Drogas [   ] Bebe ou já bebeu álcool com frequencia
na vida: [   ] Usa ou usou drogas injetáveis (na veia)
[   ] Nunca usou [   ] Usa ou usou outras drogas ( cocaína, crack, ecstasy, etc)

[   ] Tem ou teve parceiro(a) que usou drogas injetáveis
33.Uso de camisinha nas relações com parceiro(a) fixo(a): 

[   ] Nunca     [   ] Sempre     [   ] Às vezes     [   ] Não tem parceiro(a) fixo(a) 
34.Uso de camisinha nas relações com parceiro(a) eventual: 

[   ] Nunca     [   ] Sempre     [   ] Às vezes     [   ] Não tem parceiro(a) eventual:  
35. Exame                                                     36. Resultado                                                                37. Já sabia?

a) HIV  [   ]Convenc  [   ]TRD Sangue         
[   ]TR Fluido Oral      [   ]NãoRealizado 

a) [   ]Reag/e      [   ]NÃO reag/e      [   ] Discor. [   ] Indet. Já sabia? [   ]Sim  [   ]Não     [   ]NI

b) Sífilis     [   ]TR       [   ]NR    Já sabia? [   ]Sim  [   ]Não     [   ]NI

c) Sífilis     [   ]Conv    [   ]NR    Já sabia? [   ]Sim  [   ]Não     [   ]NI

d) Hep.B  [   ]Conv     [   ]TR       [   ]NR  Já sabia? [   ]Sim  [   ]Não     [   ]NI

e) Hep.C  [   ]Conv    [   ]TR       [   ]NR Já sabia? [   ]Sim  [   ]Não     [   ]NI

FICHA DE ATENDIMENTO 

Abordagem Consentida

4.Identitificação do usuário - Nome social: ______________________________________________________________

Identificação da Unidade

7.Sexo: [   ] Masculino  [   ] Feminino 

d) [   ]Reagente  [   ] NÃO reagente 

e) [   ]Reagente  [   ] NÃO reagente 
39. Nome da unidade e municipio para onde portador foi encaminhado

b) [   ]Reag/e      [   ]NÃO reag/e 

_____________________________________________________________________________________________________
21.Se permite telefone : Nº ________________________________________________________________________________

c) TPHA [   ]Reag/e   [   ]NÃO reag/e  VDRL [               ] 
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ANEXO 2 Autorização para realização da pesquisa 
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ANEXO 3 Autorização para uso de dados 
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ANEXO 4 Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
	
 

 
 

TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O senhor/a  está sendo convidado/a como voluntário/a a participar da pesquisa para 

obtenção do título de Mestre no Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista - 

denominado “SIGNIFICAÇÕES ACERCA DO HIV/AIDS ENTRE PESSOAS IDOSAS 

QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA FIQUE SABENDO  2015” e foi 

selecionado(a) a partir da Ficha da Campanha Fique Sabendo, onde constava a 

resposta autorizando contato telefônico e após aprovação da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Nesta pesquisa pretendemos compreender as significações acerca do HIV/ AIDS 

das pessoas de 60 anos ou mais, que participaram da Campanha Fique Sabendo 

2015 para que possamos elaborar propostas de intervenções educativas de 

prevenção ao HIV/AIDS.  

Sua participação implica na realização de entrevista semiestruturada a ser 

realizada em local a ser definido pelo senhor/pela senhora, a ser agendada de 

acordo com sua disponibilidade.	

A sua participação neste estudo não terá nenhum custo e nem qualquer 

vantagem financeira. O senhor / a senhora poderá solicitar esclarecimento sobre 

qualquer aspecto que desejar, a qualquer momento. Além disso estará livre para 

recusar e deixar de participar. caso aceite inicialmente. Ou seja, poderá retirar seu 

consentimento, interrompendo a participação a qualquer momento. Sua participação 

é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação no atendimento nos serviços de saúde do município.  

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-Graduação Ensino em 
Ciências da Saúde Mestrado Profissional 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 
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O sigilo e confidencialidade acerca do conteúdo de sua entrevista e sobre sua 

identidade serão garantidos. A identificação de seu nome não constará em nenhuma 

publicação que possa resultar deste estudo.  

 Este estudo apresenta risco mínimo e relacionado com o desconforto que a 

Temática poderá, eventualmente, causar. Os resultados da pesquisa estarão à sua 

disposição quando finalizada e deverá resultar em uma atividade para qualificar o 

trabalho de prevenção junto a pessoas idosas.  

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

destruídos.  

Caso haja qualquer dúvida, entre em contato com a pesquisadora principal 

Valéria de Angelis Vieira, na Rua Ataliba Leonel, 350 – Centro, em Peruíbe-SP, CEP 

11.750-000, através do telefone (13) 3453-2049, às Segundas, Quartas e Sextas, no 

horário entre 7:00h e 15:00h e pelo e-mail: val_de_angelis@hotmail.com. 

O senhor/ a senhora poderá também entrar em contato com a orientadora da 

pesquisa, Professora Doutora Cristiane Gonçalves da Silva, na Av. Silva Jardim, 136 

– Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11.060-001 das 13h-17h, na sala 218. Pelo telefone 

(13) 38783870 e pelo e-mail: cristiane.goncalves.silva@gmail.com. 

Também poderá entrar em contato com Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP, localizado na Rua Botucatu, nº 572, 1º andar – Conjunto 14,  

CEP: 04023-061 – São Paulo/SP, pelos telefones (11) 5571-1062   fax: (11) 5539-

7162, Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e 

Sextas, das 9:00 às 13:00hs 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida ao 

senhor / a senhora. 

 

	
	

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-Graduação Ensino em 
Ciências da Saúde Mestrado Profissional 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

 



103	
	

	 	

	
ANEXO 6  Termo de Consentimento 
	
	

	
	

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, __________________________________________________, fui 

informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar, se assim o desejar. Declaro 

que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

 

 

 

 

	

Peruíbe-SP, ____ de ______________ de 20____.	

	

	

	

	

  _________________________                        ________________________	

   Assinatura do (a) participante                          Assinatura do (a) pesquisador (a) 

 

	

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-Graduação Ensino em 
Ciências da Saúde Mestrado Profissional 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 
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ANEXO 7 Roteiro de entrevista semiestruturada 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 
Dados Socioeconômicos: 

♣ - Sexo:                                           Gênero: 
♣ - Data e Nascimento: 
♣ - Escolaridade: 
♣ -  Profissão / Trabalha: 
♣ - Possui Renda:                             Fonte:                                         Valor: 
♣ - Situação Conjugal: 
♣ -Filhos: 
♣  Reside com: 
♣ Descrição da moradia: 

	
Redes de relações 

♣ Frequenta algum Grupo de Convivência de Idosos, Clubes, Associações;  
♣ Qual frequência; interesse; amigos/as  
♣ Estudos/cursos 
♣ Lazer 
♣ Família 
♣ Amigos  
♣ Outros? 

	
Saúde 

♣ Quais preocupações com saúde 
♣ Possui alguma doença crônica ? 
♣ Faz uso de medicação de uso contínuo ? 

 
 
Sexualidade 

♣ Tipo e quantidade de parceiros (Como foi o início da vida sexual?) 
♣ Interrupção da vida sexual e retorno (em algum período) 
♣ Relações de afeto: namoro, paquera, noivado, casamento 
♣ Fidelidade e amor 
♣ Prazer e desejo 
♣ Fantasias 
♣ Uso de preservativo (Contracepção?) 
♣ Uso de tecnologias que ajudam no desempenho sexual ( medicamento, hormônio) 
♣ Faz uso de álcool/drogas? Em quais situações? 
♣ O que a família pensa sobre vida sexual (Após 60 anos) 
♣ Locais de lazer (paquera, transa) 
♣ Relações homoafetivas?  (Houve alguma experiência?) 
♣ Há preocupação com Aids e outras IST? Por quê? ( Percepções sobre o HIV) 
♣ Idosos precisam se preocupar com Aids e IST? O que sugere? Qual o melhor serviço 

de saúde/ profissional de saúde para fazer isso? 
♣ Se teve alguma IST, o que fez? Parceiro/a se tratou? Como lidou com isso?  
♣ Planos para futuro  
♣ Como é (enquanto mulher ou homem) ter uma vida sexual ativa? (Após 60 anos) 
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