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Introdução: O envelhecimento é um processo natural com a diminuição progressiva da 

funcionalidade dos indivíduos e de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) são 

considerados idosos as pessoas maiores de 60 anos[1]. O envelhecimento populacional é um 

fenômeno mundial devido principalmente ao aumento da longevidade diante das melhorias da 

qualidade de vida, tanto de caráter econômico, quanto sanitário, ambiental e cultural. Tal 

mudança demográfica possui grande influência na saúde pública, haja vista que os idosos 

devem adotar práticas saudáveis, mudanças de hábitos e alcançar o bem-estar físico, social e 

mental para adiar doenças e incapacidades físicas [2]. No contexto da sexualidade, 

pesquisadores têm indicado que os idosos continuam sendo sexualmente ativos, inclusive 

após os 80 anos de idade. Contudo, mesmo com muitas mudanças, o número de idosos com 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) vêm aumentando a nível global e essa realidade 

já é considerada um sério problema de saúde pública [3]. Esse problema pode estar 

relacionado com a vivência de prática sexual, muitas vezes de forma insegura, talvez por não 

se perceberem vulneráveis às ISTs e por muitas percepções e suposições comuns sobre as 

pessoas mais velhas ainda serem baseadas em estereótipos ultrapassados, de acordo com a 

OMS, no Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde [3,4]. No Brasil essa situação já é 

um desafio para o estabelecimento de políticas públicas e estratégias de medidas preventivas, 

o Boletim epidemiológico de 2018 já aponta um aumento significativo na incidência do vírus 

HIV entre homens e mulheres na faixa etária de 60 anos ou mais, nos últimos 10 anos e 

revisões de literatura sobre a epidemiologia das IST, com foco particular em pessoas mais 

velhas, apresentaram evidências de aumento das taxas dessas infecções na população em mais 

de 15% no ano de 2017[5]. Sendo assim, as tímidas ações de combate às infecções, 

especificamente nessa população, conferem ao país o risco de ter cada vez mais indivíduos 

idosos doentes e a educação em saúde é uma ótima metodologia de trabalho a ser abordada 

Objetivos: O objetivo do estudo foi relatar a experiência de estudantes do PET-

Saúde/INTERPROFISSIONALIDADE na realização de oficinas de educação em saúde com 

idosos cadastrados em um grupo de saúde do idoso de uma Unidade Básica de Saúde sobre as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis Descrição da Experiência: A pesquisa emergiu após 

a realização de atividades de educação sexual com o grupo de idosos cadastrados no 

Programa de Saúde do Idoso na UBS Benguí II, localizada na cidade de Belém, Pará, ocorrida 

em outubro de 2019, semanalmente nas quintas-feiras a partir das 07h30minh até as 09h, com 

média de 25 a 30 participantes nas reuniões. As oficinas foram desenvolvidas por um grupo 

interprofissional do PET-Saúde diante das demandas da unidade e das dúvidas dos idosos. 

Programou-se palestras, com espaço para debates e sessões de tira-dúvidas abordando as 

temáticas de sexualidade, IST, principalmente HIV e sífilis, higiene íntima e uso de 

preservativos. Utilizou-se como método didático a apresentação oral e materiais ilustrativos e 

expositivos. A explanação aconteceu por meio de conceitos, definições de sexualidade, dados 
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estatísticos, manifestações clínicas, modo de transmissão dessas doenças e suas complicações, 

diagnóstico e seus tratamentos. Em certos momentos foi perceptível que o tema gerou 

determinado constrangimento entre os idosos, mas muitos se interessaram pelo tema, 

participaram ativamente e tiraram suas dúvidas. Inicialmente, explicou-se sobre a sexualidade 

e o HIV/AIDS, no qual foi abordado o aumento de casos entre idosos, informações mais 

específicas sobre o HIV, as diferenças entre HIV e AIDS e os estigmas que ainda persistem. 

Após isso, foi explanada a importância da higiene pessoal masculina e feminina, na qual os 

principais tópicos expostos foram a depilação, a limpeza e a utilização de sabonetes íntimos, 

os cuidados após relações sexuais e a atenção diante de alguns sintomas, como corrimentos e 

do uso de preservativos, que ao final da atividade demonstrou-se por meio de modelos 

simulativos com voluntários o uso correto da camisinha e esclarecimento das dúvidas. Por 

fim, foram abordadas as outras infecções e suas manifestações clínicas semelhantes, no qual 

foi enfatizado a sífilis e novamente o HIV e citadas outras doenças como as hepatites virais, 

gonorreia e o papiloma vírus humano (HPV). Além disso, foi realizada a distribuição de 

preservativos femininos e masculinos e o esclarecimento de dúvidas mais pessoais e 

direcionadas Resultados: Diante do que foi exposto nas rodas de conversa, houve grande 

participação dos idosos e as ações geraram reflexão conjunta, no qual foi evidente a existência 

de muitas dúvidas e de conhecimentos populares estereotipados. Além disso, foi perceptível 

após as oficinas uma modificação nos hábitos de vida, nas concepções do processo saúde e 

doença, e na incorporação de novas práticas de autocuidado. As mudanças puderam ser 

observadas através dos relatos dos idosos sobre suas práticas de autocuidado, a melhor 

consciência da necessidade de prevenção das doenças e a importância de os assuntos 

alcançarem outras pessoas. Outro fato evidente foi o discurso de muitos idosos a cerca da 

sexualidade, do prazer e dos problemas oriundos do envelhecimento Conclusão: O presente 

relato revelou que as oficinas de educação em saúde no grupo de idosos são muito 

importantes e foram capazes de promover troca de saberes e o acesso a informações 

qualificadas, atualizadas e com embasamento científico. Os temas debatidos contribuíram 

para a reconstrução do conhecimento e proporcionou significativo aprendizado para todos os 

envolvidos. Com o desenvolvimento das oficinas de educação em saúde, pôde-se          
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além de propiciar ações que possam contribuir para o enfrentamento das ISTs e que os idosos 

possam transmitir os assuntos para os seus familiares e amigos. Por fim, devido aos resultados 

positivos elencados com a execução das ações educativas, houve a ampliação das oficinas 

sobre outros temas importantes diante da demanda e dos pedidos dos idosos do grupo. 

 

Descritores: Sexualidade, Idosos, Infecções sexualmente transmissíveis. 
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