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Resumo 

 
Falar sem preconceitos sobre a vivência da sexualidade assume maior 

preponderância na idade adulta. Porém, envolta em estereótipos permanece a 

sexualidade no natural processo de envelhecimento pelo que o presente 

estudo assume como questão de partida: “Como promover a sexualidade 

saudável na população a partir dos 65 anos?”. Para tal conta-se com a 

colaboração de 54 participantes de ambos os sexos que responderam ao 

inquérito por questionário proposto, sendo que é com base nos resultados 

advindos do mesmo que se propõe como projecto de intervenção a criação de 

uma aula aberta a todos os alunos da Universidade Sénior no âmbito da 

disciplina Cidadania. 

 

 

 

Palavras-chave: Ancião; Envelhecimento; Sexualidade; VIH. 
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Abstract  

 

 Speak without prejudice on the experience of sexuality assumes greater 

weight in adulthood. However, remains shrouded in stereotypes sexuality in the 

natural aging process and that the present study takes as a starting point: "How 

to promote healthy sexuality in the population from the age of 65?". For such an 

account with the collaboration of 54 participants of both sexes who responded 

to the survey questionnaire proposed, and is based on results from the same as 

that proposed intervention project to create a class open to all students 

University Senior Citizenship within the discipline. 

 

 

 

 

Keywords: Elder; Aging; Sexuality, HIV. 
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Introdução 

“Do grego geros, gerontos (velho) designa o estudo do processo de 

envelhecimento sob todos os aspectos” (BERGER, MAILLOUX-PORRIER et al, 

1995:2), facto que não olvida a relevância da manutenção ou estímulo de uma 

saúde sexual saudável já que se constitui enquanto componente de um 

envelhecimento bem-sucedido.  

Assim, tendo em conta que o envelhecimento se apresenta como um 

processo bio-psico-social que pode ser entendido como todo o percurso pelo 

qual o indivíduo passa desde a sua concepção até á morte, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) define velhice como “prolongamento e término de um 

processo representado por um conjunto de modificações fisiológicas e 

psicológicas ininterruptas à acção do tempo sobre as pessoas”. 

No entanto, a visibilidade da velhice enquanto faixa etária prende-se 

com a profunda alteração demográfica dos últimos 40. Segundo dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) o envelhecimento da população 

portuguesa tem vindo a acentuar-se quer pela base da pirâmide etária, com a 

diminuição da população jovem, quer pelo topo com o incremento da 

população idosa. 

Neste sentido, no que toca ao envelhecimento, em 2005 a Organização 

mundial de Saúde (OMS) dá especial ênfase à saúde e à participação e 

segurança com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. 

Por sua vez, MORAES e SOUZA (2005) consideram que os factores que 

influenciam o envelhecimento bem-sucedido são: relações familiares e de 

amizade, saúde e bem-estar percebido, capacidade funcional e suporte 

psicossocial. 

Paralelamente, dado o peso da componente psicológica no âmbito deste 

estudo, acrescenta-se o envelhecimento psicológico (a par do envelhecimento 

físico, comportamental e contexto social do envelhecimento), que à luz do 

estudo gerontológico é entendido através da “transformação dos processos 

sensoriais, perceptuais, cognitivos e da vida afectiva do indivíduo” (BERGER, 

MAILLOUX-PORRIER et al, 1995:2). Deve pois ter-se em conta três objectivos 

fundamentais desta constituinte, ou seja: 
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1. “Ajudar o idoso a compreender o envelhecimento e a distinguir os 

aspectos normais e patológicos. 

2. Ajudar o idoso a controlar o processo de envelhecimento através de 

intervenções que visem a promoção da saúde, a conservação da 

energia e a qualidade de vida. 

3. Ajudar o idoso a solucionar os problemas patológicos que por vezes 

acompanham o envelhecimento” (BERGER, MAILLOUX-PORRIER et 

al, 1995:6). 

 

Contudo, salienta-se, desde logo, a ideia que os próprios anciãos 

apresentam da velhice “como uma fase de declínio associada às perdas físicas 

e sociais e por vezes associada ao binómio saúde/doença” (BIASUS, et al 

2011:321), contraposta por Areosa (2004) in Biasus (2011), ao entender a 

representação social da velhice “associada a uma imagem positiva, vista como 

um processo natural” (BIASUS, et al 2011:321).     

Reportamo-nos deste modo à sexualidade que, enquanto ímpeto inato, 

deve ser vivida de acordo com cada indivíduo, desde que figure enquanto 

contribuinte para o seu bem-estar global, ou seja, “uma actividade sexual 

normal na idade avançada não é prejudicial para a saúde; pelo contrário, ajuda 

ao bem-estar dos idosos, enriquece ou mantém a sua qualidade de vida 

humana e contribui para sustentar uma melhor e mais equilibrada integridade 

da sua personalidade” (HERRERO, 1984:264). Revela-se assim a relevância 

dos cuidados de saúde ao nível sexual, pelo que se entende, Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Saúde Sexual como a “integração dos 

elementos somáticos, intelectuais e sociais do ser sexual, por meios que sejam 

positivamente enriquecedores e que potencializem a personalidade, a 

comunicação e o amor”. Em consequência, não pode negar-se o direito à 

informação e ao prazer já que “nascemos um ser sexual, e assim 

permanecemos até a morte”.1  

Porém, existem comportamentos de risco que comprometem todas as 

afirmações positivas realizadas a respeito da sexualidade, direccionando-nos 

                                                             
1 http://www.fisiobemviver.com.br/links/31/saude-sexual.html - Consultado em Outubro 2012 
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para as Doenças Sexualmente Transmissíveis (doravante referidas como 

DST’s) e, em particular, para o Vírus da Imunodeficiência Humana (doravante 

designada por VIH), cujos números nos remetem para a realidade de 41 035 

indivíduos infectados2, nos diferentes estádios de desenvolvimento possíveis 

na doença. Sendo várias as condutas passíveis de se inserir em atitudes de 

risco, e tendo em conta o objectivo de as contextualizarmos com o 

envelhecimento, devem ter-se em conta não só as atitudes actuais como 

também os comportamentos levados a cabo na juventude, inerentes à história 

pessoal de cada indivíduo. Essa mesma história, associada a contextos como o 

envelhecimento, envelhecimento e sexualidade e, para culminar, 

envelhecimento sexualidade e VIH, assume contornos representativos ao nível 

social que ultrapassam os contornos deste estudo.  

É neste contexto que Ayres (1996) amplia a discussão e propõe um 

conceito de vulnerabilidade para além da tradicional abordagem associada a 

comportamentos de risco. 

 

A partir desta realidade surgem as seguintes questões: 

 Em que medida a saúde sexual é, ou não, compreendida pela população 

sénior? 

 Como proteger a população sénior de comportamentos sexuais de 

risco? 

 Como conhecer o risco do VIH na população Sénior? 

 

Assim, destaca-se como objectivo geral: “Captar a informação que os 

ancianos têm no que toda à saúde sexual”, a que acrescem os objectivos 

específicos que recaem sobre: 

 1. Percepcionar a disponibilidade dos anosos para abordar o tema; 

2. Captar os conhecimentos que têm acerca dos comportamentos de risco 

e VIH;  

3. Captar comportamentos face à sexualidade.     

                                                             
2 Infecção VIH/SIDA: a situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2011 Doc. N.º143 
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Neste contexto salienta-se ainda que “(…) o estudo dos comportamentos 

psicológicos dos idosos revela-se complexo mas prometedor e as 

preocupações actuais versam, sobretudo, o desenvolvimento contínuo do 

idoso” (BERGER, MAILLOUX-PORRIER et al, 1995:2), pelo que se estabelece 

como questão de partida deste estudo “Como promover a sexualidade 

saudável na população a partir dos 65 anos?”. 

Assim, realçam-se pontos fulcrais a focar e/ou desenvolver ao longo 

deste documento, recaindo, à priori, sobre a primeira de três partes 

fundamentais do documento, ou seja, o Enquadramento Teórico onde se torna 

imprescindível abordar as questões envolventes no âmbito da saúde sexual e 

do VIH. 

Para que todo o trabalho seja levado a bom bordo é essencial 

estabelecer a metodologia de trabalho a utilizar desde o início da investigação, 

questão a desenvolver no contexto do segundo grande divisor neste estudo, 

isto é, o Enquadramento Metodológico. Por último, todavia não menos 

importante, acresce a parte III deste documento, referindo-se obviamente a 

proposta de projecto de intervenção. 

 Pretende-se ainda registar a reflexão que se pretende crítica quanto às 

considerações acerca do tema e do tratamento social que lhe é conferido. 
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Parte I 

Enquadramento Teórico 

1. Envelhecimento bem-sucedido  

No sentido de melhor se entender a necessidade de experimentar 

sentimentos de satisfação a todos os níveis para que um indivíduo possa, de 

facto, sentir-se bem, acrescenta-se o conceito de Envelhecimento Bem-

Sucedido cujo conceito se baseia na maximização dos ganhos e minimização 

das perdas dos anciãos. 

Deve pois ter-se em linha de conta que as atitudes tomadas ao longo da 

vida reflectir-se-ão na ancianidade, como tal, o enigma de um envelhecimento 

bem-sucedido passa, em grande parte, pelo modo como se prepara esta fase. 

Não obstante, impõe-se a necessidade de criação de estratégias, desafio 

direccionado em particular para as medidas políticas já que “consiste em 

encontrar um equilíbrio entre a promoção da saúde, o sistema de apoio 

informal e o sistema de apoio formal”. 

Do ponto de vista da investigação psicossocial foram dados passos 

importantes no que concerne à concepção do envelhecimento que tem vindo a 

favorecer a alteração da imagem dos indivíduos mais velhos e permitir que 

essa imagem se projecte em acções de intervenção para a melhoria das suas 

condições de vida. 

A velhice é assim entendida como ciclo de vida em que é possível a 

evolução psicossocial em que assentam as situações de reintegração social, 

de actividades produtivas e de satisfação pessoal que podem garantir o 

abrandamento do ritmo a que o declínio físico e psíquico se faz podendo ser 

minimizado, através de contextos sociais e culturais que compensem a perda 

de recursos biológicos. O conceito de uma velhice positiva associada a uma 

velhice saudável, ou seja, em que predomina a inexistência de doenças quer 

físicas quer psíquicas, é agora associado à capacidade activa dos indivíduos. 

Significa que os indivíduos mais velhos detêm capacidade psissocial de 

adaptação aos meios externos e internos da sua existência e que se baseia na 

maximização dos ganhos e minimização das perdas.  
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Neste sentido, a Organização mundial de Saúde (OMS) em 2005 

substituiu o conceito de envelhecimento saudável por envelhecimento ativo 

dando especial ênfase à saúde, à participação e segurança com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. O interesse pelo conceito de 

envelhecimento bem-sucedido surge em 1944 estabelecido pelo Committé on 

Social Adjustment to Olde Age, na medida que estabelece medidas que 

correlacionam o bem-estar subjectivo a factores como: autonomia, bem-estar 

psicológico, estratégias de enfrentamento e geratividade.  

De acordo com Gonçalves (2006), o conceito de envelhecimento 

produtivo surgiu nos anos 70, com o intuito de combater estereótipos ligados 

aos idosos, que os caracterizavam como frágeis, dependentes e inúteis. 

Este paradigma encara o envelhecimento numa perspectiva positiva, 

valorizando os seus papéis, bem como os contributos prestados à sociedade, 

por forma a cultivar a imagem de saúde, bem-estar e autonomia onde o idoso é 

encarado como um agente activo no seu envelhecimento conferindo-lhe o 

poder de decisão. Nesta perspectiva, ROWE e KHAN (1997) enumeram três 

factores que conduzem ao envelhecimento bem-sucedido, sendo eles: baixa 

probabilidade de doenças e de incapacidades relacionadas com as mesmas, 

alta capacidade funcional cognitiva e física, e engajamento activo com a vida. 

Por outro lado, se a integridade da saúde física e a capacidade funcional são 

componentes importantes do envelhecimento bem-sucedido a componente de 

bem-estar subjectivo assume um peso importante na validação deste critério. 

(STRAWBRIDGE et al;2002). 

Estudos realizados por PUTS et al (2006) referem que os contactos 

sociais e as oportunidades são considerados critérios importantes que 

conduzem ao envelhecimento bem-sucedido, uma vez que funcionam como 

redes de apoio/ suporte social, concluindo-se, assim, que o envelhecimento 

bem-sucedido seria um processo de estar saudável e activo, considerando-se 

as dimensões físicas, cognitiva e social. 

Paralelamente, a saúde assume um papel importante quando se dá 

ênfase ao conceito de envelhecimento bem-sucedido, pois tal como refere 

Teixeira et al (2008) citando Glass (2003) “ (…) as doenças e limitações não 

impossibilitam a experiência pessoal de velhice bem-sucedida” (TEIXEIRA, 

2008:90), pois elas fazem parte de um ciclo que deve ser encarado com a 
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maior naturalidade possível. Nesse contexto, a promoção de saúde assume um 

papel fundamental para quem deseja um envelhecimento bem-sucedido. 

Apesar de divergentes opiniões acerca do envelhecimento bem-

sucedido, os autores são unânimes ao considerarem a necessidade de se 

reunir as seguintes características: satisfação com a vida, participação social 

activa, boa capacidade funcional, autonomia e adaptação positiva. 

 
2. Saúde sexual   

A temática / problemática corresponde à terceira etapa de investigação 

em ciências sociais, segundo QUIVY e CAMPENHOUDT (2005), traduzindo-se 

esta na “abordagem ou perspectiva teórica que decidimos adoptar para 

tratarmos o problema” (QUIVY e CAMPENHOUDT, 2005:89), isto é, a 

problemática nada mais é do que uma forma através da qual o investigador se 

irá debruçar sobre o problema em estudo com o auxílio de factos já estudados 

sobre o assunto. Por outras palavras, “a partir do levantamento de dados 

bibliográficos significativos (fase heurística), com relevância para dissertações, 

teses, comunicações, artigos e livros, o problema é analisado e interpretado” 

(LIMA e PACHECO 2006:15). 

Assim, saúde sexual refere-se às áreas da medicina envolvidas com a 

reprodução humana e comportamento sexual, a doenças sexualmente 

transmissíveis, aos métodos contraceptivos, anticoncepcionais, entre outros. O 

comportamento sexual humano é portanto um conjunto complexo de atitudes 

que variam com o passar das gerações. 

Neste sentido, quando nos referimos a doenças sexualmente 

transmissíveis (DST’s), reportamo-nos a patologias, antigamente conhecidas 

como doenças venéreas3, aludimos a doenças infecciosas que se transmitem 

essencialmente (porém não de forma exclusiva) pelo contacto sexual.  

O uso de preservativo é amplamente difundido como a medida mais 

eficiente para prevenir a contaminação e impedir sua disseminação, todavia por 

falta de cuidado ou pela existência de crenças, sobretudo religiosas, verifica-se 

a não utilização do método supra, facto que compromete a promoção da saúde 

sexual de cada um. “Alguns grupos, principalmente os religiosos, afirmam que 
                                                             
3 Referimo-nos a candidíase, gonorreia, herpes, hepatite e outros tipos de infecções graves não 
analisados ao longo deste documento por nos propormos à especificidade do VIH. 
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a castidade, a abstinência sexual e a fidelidade poderiam bastar para evitar a 

disseminação de tais doenças”4, pelo que não pode deixar de se enquadrar 

pensamentos e formas de agir num determinado contexto histórico, cultural, 

social, familiar e religioso.  

Aparentemente este conceito surge, por demasiadas vezes e de forma 

errónea, exclusivamente associado a questões reprodutivas, factor 

condicionador da promoção da saúde sexual, sobretudo para o género 

feminino, pós menopausa. Este constitui mais um mito que limita e/ou dificulta 

a actuação dos profissionais e povoa a mente dos anciãos criando assim um 

ciclo de obstáculos na abordagem e análise do tema. 

  Segundo o biólogo e doutor em imunologia Aldo Henrique Tavares5, a 

falta de informação é o principal motivo do crescimento acelerado do VIH na 

faixa etária em questão, sendo que para o especialista, a falta de informação 

tem como consequência a vida sexual activa sem protecção, acrescentando 

ainda “outros factores que fazem com que os idosos não utilizem preservativos: 

é algo que foi pouco utilizado ao longo de suas vidas; existe dificuldade técnica 

na utilização; há medo de perda de erecções; de uma maneira geral, a faixa 

etária conhece a camisinha apenas como anticonceptivo - e não como 

protecção contra doenças”6, sendo portanto várias as justificações que 

poderiam encontrar desmistificação numa abordagem clara que evite a 

prolongação de um ciclo vicioso. 

 Desta forma, tendo em conta a perspectiva de Gott et al (2004) in Biasus 

et al (2011), um número demasiado significativo de profissionais da área da 

saúde, de onde se destacam os médicos, ainda evita investigar as questões 

relacionadas com a sexualidade em indivíduos com mais de 50 anos, factor 

potenciador do aumento da “vulnerabilidade desse grupo em se infectar com 

DSTs” (BIASUS et al, 2011:323). Tal facto constitui não só uma condicionante 

no tratamento de situações já consumadas como também no desenvolvimento 

de um trabalho preventivo. 

 

                                                             
4 http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7as_sexualmente_transmiss%C3%ADveis – consultado em 
Outubro de 2012 
5 http://www.minhavida.com.br/alimentacao/materias/4354-virus-hiv-ameaca-a-terceira-idade - 
consultado em Setembro de 2012 
6 Idem 
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3. Sexualidade no envelhecimento 

Efectivamente, a investigação apenas se desenvolve com a definição de 

uma dificuldade, encontrando-se esta associada “a uma problemática teórica 

que, como ponto de partida da investigação, define e acolhe problemas de 

investigação para os quais se buscam respostas” (LIMA e PACHECO, 

2006:14), ou seja, o problema indicia a uma investigação que, por sua vez, 

resultará numa problemática, sendo esta a “projecção do problema no que diz 

respeito à sua definição e descrição contextual”.  

Neste contexto, a elaboração de uma problemática abrange dois 

momentos, tratando-se o primeiro de “fazer o balanço das diversas abordagens 

do problema e de elucidar as suas características de base essenciais” (QUIVY 

et al, 2005:96), ou seja, consiste em estudar e analisar múltiplos 

acontecimentos e factos relacionados com o problema em estudo, 

relacionando-se com uma “busca de significados suscitados pelo problema” 

(LIMA et al, 2006:16) e definir várias problemáticas possíveis. O segundo 

momento “consiste na atribuição de uma problemática” (QUIVY et al, 

2005:100), ou seja, na definição de apenas uma problemática relacionada com 

o problema com informação teórica suficiente para efectuar tal tarefa. 

Neste contexto, abrangerá toda a significação que envolve o VIH, de 

modo a conseguir interpretar e compreender exaustivamente todas as 

questões inerentes ao vírus, como por exemplo as formas de transmissão, os 

estádios da doença, a prevenção, o tratamento, lembrando sempre a sua 

aplicação à população geronte. 

Como tal importa ter presente algumas noções essenciais ao bom 

entendimento do tema acerca do qual se propõe esta análise. Reportamo-nos, 

portanto, ao conceito de ancião, de envelhecimento e de sexualidade enquanto 

alicerces básicos ao desenrolar do presente estudo.  

Assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, a ideia base para 

definir idoso remete-nos para “pessoa com mais de 65 anos, 

independentemente do sexo ou do estado de saúde aplicável”7. Porém, não é 

demais afirmar que existem na actualidade autores como Krause (2004) que 

defendem a existência de idosos jovens e idosos velhos, inserindo-os em 

                                                             
7 http://www.ajudas.com/notver.asp?id=2570 (consultado em 2 de Março de 2012) 
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escalões dos 65 aos 75 e mais de 75 anos, respectivamente. Do mesmo modo, 

e em bom rigor, reconhece-se a referência a uma quarta idade, para lá dos 

limites impostos à designada Terceira Idade (BERGER, MAILLOUX-POIRIER 

et al) ou, no mínimo um reconhecimento mais generalista capaz de abarcar 

todos aqueles que, fazendo jus ao aumento da esperança média de vida, 

ultrapassam já os limites desta última. 

Dado o seu carácter fecundo, a noção de anoso não é estanque e ainda 

menos lhe podemos conferir globalidade. Contrariamente, ela varia sob 

influência do contexto sociocultural, sendo pois que tal diversidade, bem como 

um conjunto de factores inerentes ao próprio individuo, suscita uma dificuldade 

em definir uma idade específica de referência para o início desta etapa de vida. 

Paralelamente, o envelhecimento é resumidamente definido por 

Rodrigues (1996) como “ (…) um processo natural da vida humana, trazendo 

consigo uma série de modificações biopsicossociais” (RODRIGUES in 

DANTAS et al 2002), sendo certo que cada uma destas componentes tem a 

sua influência específica nas alterações sentidas e exteriorizadas pelos 

indivíduos que se inserem na faixa etária em questão. 

Este conceito pode ser entendido sob duas grandes perspectivas. Uma 

primeira remete-nos ao sentido mais individual do termo e que, portanto, nos 

encaminha para o aumento da esperança média de vida. Por seu turno 

também pode ser encarado como envelhecimento demográfico, obvia e 

intimamente relacionado com a ideia anterior de esperança média de vida, 

acresce a ideia de envelhecimento demográfico caracterizado pelo aumento da 

proporção de pessoas idosas na população total. 8  

Assim, o envelhecimento pode ainda apresentar-se como um processo 

psicobiológico e pode ser entendido como todo o percurso pelo qual o indivíduo 

passa desde a sua concepção até á morte, pelo que, se tivermos em conta o 

envelhecimento do organismo humano verifica-se um declínio gradual de 

recursos biológicos e cognitivos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

define velhice como “prolongamento e término de um processo representado 

por um conjunto de modificações fisiológicas e psicológicas ininterruptas à 

acção do tempo sobre as pessoas”, acção essa que começa desde logo, dado 
                                                             
8 Doc.- Actualidades do INE – O envelhecimento em Portugal – situação demográfica e socioeconómica 
recente das pessoas idosas 
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o facto de estarmos num contínuo processo de envelhecimento a que se vão 

aglomerando factores das mais variadas ordens, nomeadamente biológica, 

física e psicológica, que podem encontrar o seu lado mais extremo naquela 

fase a que vulgarmente chamamos velhice.     

Paralelamente ao reconhecimento de que o envelhecimento é um 

processo heterogéneo e gradual, e por isso, muitos indivíduos chegam à idade 

da reforma em boas condições físicas, intelectuais e psíquicas a apreciação 

das condições pós-reforma apontam para situações de deterioração da 

qualidade de vida, quer a nível financeiro, como também nas relações de 

sociabilidade e na integração em tarefas produtivas com repercussões na 

saúde física e mental dos indivíduos.   

A velhice é assim entendida como ciclo de vida em que é possível a 

evolução psicossocial assentes nas situações de reintegração social, de 

actividades produtivas e de satisfação pessoal que podem garantir o 

abrandamento do ritmo a que o declínio físico e psíquico se faz podendo ser 

minimizado, através de contextos sociais e culturais que compensem a perda 

de recursos biológicos. 

Complementarmente, a sexualidade “(…) nasce, cresce e evolui com o 

ser humano, sendo por isso necessária para a realização plena, como pessoa, 

de todo o indivíduo. O amor e prazer que daí se retira não terminam com o 

envelhecimento” (VICENT et al 2005:66), pelo contrário, ela acompanha todos 

os estádios desde o nascimento até à morte.  

Desde modo, “pode-se aceitar como natural que a sexualidade mude 

com a idade, como acontece com todas as demais funções da personalidade”, 

questionando-se sim a expectação de um desempenho sexual equivalente ao 

que registavam enquanto jovens (GAIARSA, 1986:56/57). No entanto, a 

actividade sexual é um exercício fisiológico, a par da digestão, da respiração ou 

algumas outras que naturalmente fazem parte de todo o ciclo evolutivo do ser 

humano. 

É neste sentido que a Organização Mundial de Saúde, citada por 

VICENT et al (2005), entende a saúde sexual como sendo a “integração dos 

aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser humano sexual, 

em formas que enriquecem e realcem a personalidade, a comunicação e o 

amor”, ou seja, promotora de bem-estar e muito além da ideia redutora de 
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sexualidade associada ao acto sexual ou genital. Até mesmo porque o 

comportamento sexual é influenciado de forma expressa pela cultura, 

educação e religião, constituindo estes valores que determinam o modo como 

se gere e se vive a sexualidade ao longo de toda a vida (DANTAS et al 2002). 

Portanto, “a sexualidade na velhice é um tema negligenciado pela medicina, 

pouco conhecido e menos entendido pela sociedade, pelos próprios idosos e 

profissionais de saúde” (BALLONE in DANTAS 2002), pelo que o trabalho de 

esclarecimento que urge ser realizado deve ir muito além dos pertencentes à 

faixa etária em questão.  

 

 

 

     3.1. Alterações potenciadoras de modificações no que 

respeita à sexualidade  
 Antes de mais importa ressalvar que, parafraseando Dantas (2002), as 

alterações que se explicitarão em seguida, nomeadamente e tomando desde já 

a título de exemplo, a secura vaginal e a diminuição do tempo de erecção, 

podem de facto prejudicar o prazer sexual, mas a capacidade de adaptação é 

determinante para a manutenção ou procura de prazer.   

 Assim, se “pode-se aceitar como natural que a sexualidade mude com a 

idade, como acontece com todas as demais funções da personalidade”, pois o 

verdadeiro dilema prende-se com a expectação de um desempenho sexual 

equivalente ao que registavam enquanto jovens (Gaiarsa, 1986:56/57), no que 

toca às mudanças que recaem sobre o sexo feminino destacam-se:   
 “Secreção vaginal – a velocidade da lubrificação e a qualidade produzida 

diminuem em nítido grau; 

 “A vagina perde a capacidade de expansão em comprimento e em 

largura transcervical; 

 Os ovários diminuem progressivamente de tamanho; 

 O útero regride ao seu tamanho pré-púbere; 

 O endométrio e a mucosa do colo uterino atrofiam-se; 

 O revestimento da parede vaginal torna-se muito fina e atrófica; 
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 (…) a carência endócrina tem influencia sobre a capacidade e o 

desempenho sexual.”9 

 

Por sua vez, se nos reportarmos às transformações verificadas no sexo 

masculino, acrescenta-se que: 

 “O entumecimento do pénis é retardado, a erecção pode tornar-se 

flácida; 

 A elevação testicular e a ingurgitação são mínimas; 

 É necessário mais tempo para alcançar o orgasmo, que é de menor 

duração; 

 Diminuição do número de erecções nocturnas e involuntárias; 

 Prolongamento do período refractário; 

 Retardamento da ejaculação; 

 Redução do líquido pré-ejaculatório.”10  

 

Ou seja, todos os seres humanos, homens e mulheres, devem estar 

cientes das alterações que ocorrem nos seus corpos com o avançar dos anos 

e, consequentemente, enquanto parceiros, devem conferir especial destaque 

ao toque, ao ósculo, ao afecto e ternura a qualquer e a todas as horas e não 

exclusivamente aquando a relação sexual genital (DANTAS 2002). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
9 Lazer e Sexualidade no Envelhecimento Humano (DANTAS et al 2002)  
10 Idem  
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4. VIH na ancianidade   

4.1. VIH Significância e Contornos  
 Antes de mais, de modo a explicitar o que é o VIH, importa aclarar a 

significação dos vocábulos constituintes da sigla. Assim, por ‘Vírus’ entende-se 

“partícula de dimensões muito pequenas que só se multiplica dentro das 

células vivas” (MANSINHO, 2005:9), isto é, o vírus constitui um organismo 

minúsculo que apenas se propaga em seres vivos, onde causa doença, 

conseguindo reproduzir-se. No que respeita ao termo ‘Imunodeficiência’, a 

palavra designa “enfraquecimento (ou deficiência) e destruição das células que 

são responsáveis pela defesa do organismo (células imunológicas), infectadas 

(atacadas) pelo vírus” (MANSINHO, 2005:9), ou seja, como se demonstra, a 

‘imunodeficiência’ engloba uma falha na imunologia do nosso corpo, sendo que 

imunologia diz respeito às células, neste caso designadas de CD4 ou T4, que 

combatem os invasores (doenças) no nosso organismo. Finalmente, ‘Humana’ 

na perspectiva em que o vírus do VIH contamina o Homem, infectando “as 

células da espécie humana” (MANSINHO, 2005:9). Assim sendo, o VIH, mais 

não é do que “um vírus que ataca o sistema imunitário da pessoa, impedindo 

que este funcione como defesa contra os microorganismos patogénicos que 

provocam várias doenças e infecções” (CLÁUDIO e MATEUS, 2000:20). 

 A grande característica do VIH, que o distingue dos outros vírus, 

segundo Quevauvilliers e Perlemuter (2001) é o facto de apresentar uma 

grande variedade de genes que lhe permitem fugir das células imunológicas, 

que defendem o organismo de várias doenças. Deste modo, a multiplicidade 

genética do VIH confere-lhe várias particularidades como, por exemplo, 

conseguir “escapar” aos mecanismos de defesa que o organismo humano 

constrói, em cada momento, para o destruir, tornar-se “facilmente resistente 

aos medicamentos que são administrados para combater a infecção”. 

Assim, tornar-se “difícil criar uma vacina capaz ou de controlar a doença 

(vacina terapêutica), ou de impedir que uma pessoa se infecte (vacina 

preventiva) ” (MANSINHO, 2005:10). Além disso, este vírus apresenta duas 

variantes, o VIH1 e o VIH2, que originam uma doença que perdura e evolui ao 

longo de vários anos, pelo que “as pessoas infectadas por VIH ou com SIDA 

têm que se adaptar a uma doença que caminha para a cronicidade, 



Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

Saúde Sexual e VIH no Envelhecimento Página 18 
 

aprendendo a responder aos seus desafios, tanto do ponto de vista físico como 

emocional” (VIEIRA, 2005:36), ou seja, existe uma luta para que esta doença 

não interfira no tempo de vida do doente nem no bem-estar do mesmo, tendo 

por base que uma doença crónica é um “estado anormal do corpo; de longa 

duração; caracterizada pela ausência de sintomas fortes, terminando algumas 

vezes em recuperação” (DUNCAN, 1995:323). 

 Torna-se então útil explicitar brevemente o surgimento desta doença, 

designada por Mirko Grmek de “a primeira das pestes pós-modernas” 

(MONTAGNIER, 1994:110). 

 Assim sendo, o primeiro caso conhecido de infecção por VIH data de 

1952, pertencendo a um americano, surgindo em 1959 um outro caso em 

Inglaterra num marinheiro de Manchester. Quase uma década depois, em 

1968, irrompe outro doente, desta vez, um jovem adolescente nos Estados 

Unidos da América.  

Contudo, nesta época, era impensável o surgimento de uma doença 

com a dimensão característica do Vírus de Imunodeficiência Humana, pelo que 

ninguém suspeitou do mesmo, apontando à morte destes três indivíduos outras 

doenças e outros factores. Neste sentido, recorda-se por ora o facto já 

explicitado de que ninguém morre de SIDA, mas sim das doenças oportunistas 

que se instalam aquando da debilidade do sistema imunitário. 

 Foi pois no início da década de 80, sensivelmente entre 1981 e 1982, 

que aparecem as primeiras observações de SIDA, em Paris e Bruxelas, sendo 

que no Outono de 1982 se declaram outros casos em África que incitam o 

interesse por esta nova patologia. Assim, rapidamente se culparam os 

intercâmbios entre países e na América apontava-se esta doença sobretudo à 

comunidade gay da época, uma vez que a esta se associava, de forma vulgar, 

uma relação com comportamentos promíscuos.  

 Numa segunda fase, atribuiu-se a origem do vírus a África, desta vez 

através relações maioritariamente heterossexuais, chegando mesmo a afirmar 

que seria neste país que os gays americanos haviam sido infectados, em 

virtude de estadias turísticas. A este respeito, nos países ocidentais, indica-se 

que a chegada do vírus se iniciou devido “à difusão da contracepção hormonal 

e o reconhecimento da homossexualidade e, nos países do Terceiro Mundo, a 
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ruptura das comunidades tradicionais ligadas ao desenvolvimento económico e 

social” (MONTAGNIER, 1994:116). 

 Tendo em conta o conteúdo até agora explanado acrescenta-se que, a 

partir do momento em que uma pessoa fica infectada pelo VIH e os testes 

efectuados para o seu diagnóstico se anunciam positivos, esta apresenta-se 

enquanto seropositiva, o que significa que “existem anticorpos anti-VIH no 

soro” (LACERDA, 1998:85), ou seja, um indivíduo seropositivo é aquele que 

apresenta anticorpos que tentam combater o vírus. Devemos, ainda, ter em 

conta que “a seropositividade não tem um rosto específico, pelo contrário, 

caracteriza-se por uma ausência de sintomas e de sinais exteriores indicadores 

de infecção” (CLÁUDIO et al., 2000:47). 

 Paralelamente, aquando do conhecimento do contágio, emergem no 

consciente do indivíduo inúmeros sentimentos desde “denegação inicial, ao 

medo, à culpa, ao desespero, eventuais ideias suicidas, ou a uma aceitação 

passiva de fatalidade, todo um turbilhão de ideias pode passar, desordenado 

pela mente” (VIEIRA, 2005:29), onde o futuro se torna “obscuro, com medos e 

incertezas que vão desde o medo da morte, aos receios das reacções dos 

familiares e amigos, ou ainda à hipótese, sempre presente de contagiar 

alguém” (LACERDA, 1998:151). 

Assim, relativamente à questão que nos reporta aos familiares e amigos, 

surge no doente, paralelamente a todos os sentimentos que o assolam, uma 

questão extremamente pertinente, isto é, a dúvida de informar, ou não, os 

demais sobre a sua situação e, ainda mais relevante, a quem. 

 Efectivamente, “a infecção pelo VIH ainda ‘incomoda’ (…) muita gente, e 

pode haver reacções de rejeição por medos injustificados baseados, em geral, 

na ignorância” (LACERDA, 1998:158), por parte dos familiares e amigos do 

seropositivo, pelo que este se mostra reticente quanto à divulgação da sua 

doença, devido a inúmeros medos e mitos relacionados. 

 Paralelamente, importa referir que cada doente apresenta contextos de 

vida e personalidades ‘sui generis’, pelo que decidir quem informará sobre a 

sua condição diz respeito a cada um, realçando-se, no entanto, que “falar alivia 

a tensão e torna os problemas mais fáceis de analisar e resolver. Mesmo que 

algum problema não tenha aparente solução, falar dele já facilita a vivência 

com ele.” (LACERDA, 1998:157). Normalmente, tendo por base a perspectiva 
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de Lacerda (1998) o seropositivo comunica o seu estado às pessoas que ama 

apresentando, ainda, como que uma obrigação moral de advertir os vários 

parceiros sexuais que até então havia apresentado. Contudo, importa ressalvar 

que as diferentes vivências e formas de encarar a doença podem levar a 

comportamentos diferentes dos supra mencionados. 

 De forma análoga, a reacção das pessoas aquando da tomada de 

conhecimento da seropositividade de algum próximo deve ser de 

compreensão, de modo a ajudar o indivíduo, bem como de investigação, para 

desmistificar determinadas crenças sobre o VIH e conhecer o melhor possível o 

vírus, uma vez que “ser-se amigo de alguém parece fácil, mas pode ser difícil 

estar presente em toda e qualquer circunstância quando ninguém mais parece 

compreender, continuar a ser aquele que sempre foi nos dias de alegria e 

manifestando ser aquele que ficará mesmo para além do futuro” (LACERDA, 

1998:156). 

 Como já foi explicitado, o VIH traduz-se num vírus que ataca as células 

imunológicas do organismo, destruindo-as, concretizando-se esta acção em 

várias fases, sendo a primeira a fase designada de infecção aguda ou primária 

ou primo-infecção, a segunda de período de infecção assintomática, o terceiro 

de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA). 

 O primeiro estádio, designado por infecção aguda, surge, em média, três 

semanas a três meses após a contracção do vírus, perdurando durante 

apenas duas semanas, e caracteriza-se pelo desenvolvimento de “sinais 

e sintomas, que só serão suspeitos de infecção por VIH se a pessoa 

referir uma possível exposição àquele vírus” (MANSINHO, 2005:18), 

pelo que qualquer teste de anticorpos nesta fase será negativo, sendo 

que os sintomas mais usuais abrangem febre, dores musculares nas 

articulações e de garganta, suores principalmente de noite, aumento do 

tamanho dos gânglios linfáticos, úlceras na boca e erupção na pele. 

Posteriormente, 6 a 12 semanas após o momento de infecção, formar-

se-ão os anticorpos anti-VIH no organismo do indivíduo, o que possibilita 

a positividade do teste.  

 O período assintomático, ou seja, sem sintomas, emerge após a 

infecção aguda, podendo o seropositivo permanecer sem sintomas nem 
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queixas durante 15 a 20 anos “porque o vírus fica tranquilamente alojado 

nos linfócitos T4” (CLÁUDIO et al., 2000:21), sendo, contudo, 

periodicamente auxiliado pelo médico caso já tenha conhecimento da 

sua situação. Este acompanhamento tem por base “avaliar os efeitos 

que o VIH exerce sobre as células que são responsáveis pelas defesas 

do organismo humano (…) e avaliar a intensidade com que o VIH se 

multiplica, através da quantificação da carga vírica” (MANSINHO, 

2005:19). Por outras palavras, na fase assintomática o número de CD4 

(células de defesa) vai diminuindo, havendo a necessidade de 

acompanhar esta regressão, de modo a avaliar a situação de doença do 

indivíduo. Como tal, quando o número de CD4 se apresentar inferior a 

300 células por mm³ de sangue surgem sintomas designados de 

constitucionais como, por exemplo, febre prolongada, aumento dos 

gânglios linfáticos no pescoço, axilas e virilhas, suores, perda de peso, 

cansaço e diarreia. 

 Relativamente ao terceiro estádio, conhecido por SIDA, isto é, Síndrome 

de Imunodeficiência Adquirida, devemos realçar o facto de ser o último, 

ou seja, quem atinge esta fase já não melhora a sua condição, sendo 

que esta se instala quando os CD4 presentes no organismo são 

inferiores a 200 mm³ de sangue, pelo que inicia a entrada e instalação 

das chamadas “doenças oportunistas” como pneumonia, toxoplasmose, 

sarcoma de Kaposi e, por vezes, demência, entre outras, que aniquilam 

o sistema imunológico devido à sua fraca capacidade de defesa. Importa 

então realçar que VIH e SIDA são fenómenos diferentes, sendo que 

ninguém sucumbe dos mesmos, mas sim das várias doenças 

oportunistas que os seropositivos não conseguem, por si só, combater. 

Normalmente, no estádio SIDA, o doente é internado em meio hospitalar 

várias vezes por ano [(em média 40 dias) (Montagnier; 1994)]. Deste 

modo o hospital detém “um papel central no acompanhamento médico 

dos doentes, já que é um lugar de acolhimento e de orientação que 

concentra, de forma ideal, a informação e o saber” (Montagnier, 

1994:138). Contudo, o facto de os hospitais constituírem instituições de 

grande envergadura, associados à despersonalização, para qualquer 

doente “o hospital é sempre gélido” (Lacerda, 1998:170), pelo que existe 
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uma constante necessidade de humanizar todo o pessoal que trabalha 

neste contexto. Um último reparo prende-se com o facto da evolução da 

SIDA ter exigido um maior desenvolvimento e consequente adaptação 

hospitalar no que respeita a “organizar nova relações com os doentes e 

os médicos de família, criar novos instrumentos informáticos de 

avaliação quer médica, quer económica e administrativa” (Montagnier, 

1994:139).  

 

De extrema importância no que concerne à infecção pelo VIH é o 

conhecimento das suas formas de transmissão, sendo elas: o contágio por via 

sexual, por via parentérica, usualmente apelidadas de comportamentos de 

risco e, finalmente, a transmissão vertical, as quais serão explicitadas assim 

que oportuno. Torna-se, primeiramente, relevante, abordar três factores, dos 

quais a depende a infecção: 

 “Factores genéticos, isto é, características de cada pessoa que poderão 

determinar a maior ou menor facilidade de contrair/desenvolver a 

infecção por VIH”; 

 “Susceptibilidade individual, isto é, o estado do organismo quando a 

pessoa é exposta a uma determinada quantidade de vírus contidos nos 

líquidos orgânicos”; 

 “Infecciosidade, isto é, a capacidade do vírus VIH provocar doença (que 

é diferente consoante seja VIH1 ou VIH2)” (MANSINHO, 2005:11). 

No que concerne, ao esclarecimento de todas as vias de transmissão: 

 A primeira prende-se com o contágio por via sexual, que se realiza 

aquando de relações sexuais desprotegidas, isto é, sem preservativo, uma vez 

que “a mucosa dos órgãos sexuais, do ânus ou da boca contacta com fluidos 

ou líquidos orgânicos produzidos antes da ejaculação, ou com esperma, ou 

com secreções vaginais” (MANSINHO, 2005:12). Neste sentido, segundo 

QUEVAUVILLIERS et al. (2001), a contaminação heterossexual é a que mais 

tem evoluído até aos dias hoje, apresentando-se, consequentemente, como a 

mais eficaz. Assim se justifica a relevância da afirmação de Lacerda ao referir 
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que “em qualquer relação sexual, o preservativo deve ser considerado como 

um verdadeiro acto de amor” (LACERDA, 1998:76). Ainda, relativamente à 

transmissão por via sexual, é de destacar a desmistificação de uma crença que 

se prende com a transmissão do vírus pela saliva. Efectivamente, a 

probabilidade de contaminação pela saliva é muito baixa, ou mesmo nula, pelo 

que esta questão torna-se pouco considerada. Todavia, quando a saliva 

contem sangue, mesmo que em menor quantidade, o risco de infecção deve 

ser examinado. 

 A contaminação por via sanguínea, igualmente conhecida por 

transmissão por via parentérica, comporta três formas de infecção, sendo elas: 

através do consumo de estupefacientes por via injectável quando, por exemplo, 

existe uma partilha de seringas ou de qualquer outro objecto necessário à 

confecção da droga; através da transfusão de sangue ou enxerto de órgãos, o 

que acontece, em grande escala, nos países em vias de desenvolvimento que 

apresentam escassos recursos para testar o sangue e órgãos dos doadores no 

que toca à existência de VIH ou outros vírus; através de acidentes 

profissionais, onde há riscos de picadas acidentais ou cortes com materiais 

infectados, sendo que “o risco de contaminação no decurso de um acidente 

profissional foi avaliado em 0,3%” (QUEVAUVILLIERS et al., 2001:818), 

realçando-se que a pele intacta é impermeável ao vírus. 

 Finalmente, a transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, que se 

desenvolve durante a gravidez, o trabalho de parto ou o período de 

amamentação. Esta forma de contágio torna-se mais provável quando a mãe 

apresenta uma taxa de CD4 inferior a 200 células por mm³ de sangue, sendo 

aconselhado um parto por cesariana às mães com carga viral positiva 

(QUEVAUVILLIERS et al., 2001). A este respeito devemos realçar os avanços 

médicos que permitem um risco de transmissão para valores inferiores a 5% 

quando existe um acompanhamento e tratamento terapêutico da mulher 

grávida, planeando-se o parto e efectuando-se um tratamento ao recém-

nascido nas suas primeiras seis semanas de vida. Para finalizar, torna-se 

relevante informar que “nos países desenvolvidos, o recém-nascido não é 

alimentado com leite materno” (MANSINHO, 2005:15) devido ao risco de 

infecção. 
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4.2. VIH no Mundo e em Portugal11 

Em 1994, as estatísticas de seropositivos apontavam para dezassete 

milhões de infectados no mundo. Com o decorrer dos anos, devido aos 

comportamentos de risco enraizados em todas as sociedades, os valores 

aumentaram drasticamente para trinta e quatro milhões de infectados, em 

2001, distribuídos da seguinte forma: 24,5 milhões na África Subsariana, 5,6 

milhões no Sudeste Asiático, 1,3 milhões na América Latina, 900 mil na 

América do Norte, 520 mil na Europa Ocidental, 420 mil na Europa Oriental e 

Ásia Central e, finalmente, 360 mil nas Caraíbas (QUEVAUVILLIERS et al., 

2001). 

 Segundo Montagnier (1994), a maior parte dos indivíduos infectados 

aparenta ter por causa relações heterossexuais desprotegidas. Na América do 

Norte, na Europa Ocidental e na Austrália, o vírus emergiu no final da década 

de 70 através de homossexuais e consumidores de estupefacientes por via 

intravenosa, sendo estes os que, actualmente, representam a maioria dos 

doentes. Contudo, a epidemia progrediu, principalmente, no seio de 

heterossexuais 

 No que concerne a América Latina, o contágio atingiu grandes 

proporções na década de 80, essencialmente entre homossexuais e bissexuais 

do sexo masculino assim como entre toxicodependentes. Actualmente, “a 

transmissão heterossexual domina e afecta, sobretudo, as mulheres” 

(MONTAGNIER, 1994:243). 

 Ao contrário do que se tem vindo a verificar, na África Subsariana, a 

infecção sempre se desenvolveu por via sexual entre heterossexuais, vivendo 

nesta região “dois terços dos doentes de SIDA, 83% das mulheres e 90% das 

crianças infectadas do mundo” (MONTAGNIER, 1994:243). No continente 

africano, as zonas central e oriental continuam a ser as mais afectadas, 

contudo, é no sul que o contágio evolui mais rapidamente. No Norte de África e 

no Médio Oriente, países onde o Islão domina, a epidemia torna-se pouco 

significativa. 

                                                             
11 A informação para a elaboração deste texto foi retirada de Livro HIV SIDA (documento www) URL: 
http://www.cplp.org/Files/Filer/cplp/ComunicacaoInfo/livrohivsida.pdf - consultado em Julho de 2012 
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 Passando, então, para o Sul e Sudeste Asiático, importa realçar o início 

do vírus nos anos 80, emergindo, primeiramente, entre os toxicodependentes 

consumidores de drogas por via intravenosa, e, de seguida, nas prostitutas, 

sendo que a doação de sangue, isenta de testes prévios para a detecção de 

doenças ou vírus, desempenhou um papel extremamente relevante, 

particularmente, na Índia. 

 Na Europa de Leste e na Antiga União Soviética a doença afecta, 

principalmente, homossexuais e consumidores de estupefacientes, sem 

esquecer as infecções por, repetidamente, se utilizarem seringas sujas nos 

hospitais romenos e da ex-URSS. 

 Especificamente em Portugal, o primeiro caso diagnosticado revelou-se 

em Outubro do ano de 1983, sendo que, em 2005, a ocorrência de 

contaminação foi estimada de 251,1 casos por 1.000.000, colocando o nosso 

país no segundo lugar a nível europeu, num contexto de 52 países. Estima-se, 

então, que morrem 1000 pessoas por ano, em Portugal, em consequência das 

doenças oportunistas associadas à infecção por VIH, tendo a mortalidade 

estagnado a partir de 1996, data até à qual a taxa de mortalidade apresentava 

tendência para aumentar. 

Até 30 de Junho de 2006, no nosso país, foram notificados ao Centro de 

Vigilância das Doenças Transmissíveis, 29.461 casos de infecção por VIH, 

sendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o contágio 

português é do tipo concentrado, pelo que a incidência na população em geral 

é de 1%, excluindo principalmente dois grupos, os consumidores de drogas 

injectáveis e os reclusos, uma vez que a prevalência nestes se apresenta 

superior a 5%. 

 No que concerne as formas de transmissão, é de realçar as drogas 

injectáveis, na medida em que os seus consumidores afiguram-se, até 1999, 

como sendo os mais infectados a nível nacional. Relativamente, à transmissão 

por via sexual os cálculos do EuroHIV apontam para 54,9%. Já no que 

concerne a via parentérica, as estimativas apresentam-se nos 33,4%. 

 Um dado importante reporta-nos para o facto de Portugal ser “o terceiro 

país da União Europeia com mais casos de co-infecção VIH/sida e tuberculose, 

a seguir à Espanha e França, sendo que em 15% dos casos de tuberculose se 

verificou a presença de infecção VIH/sida”. 
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 Os dados consultados aponta ainda para um aumento da ocorrência de 

infecção entre homossexuais que praticam relações sexuais desprotegidas, 

como se esta prática não fosse similarmente um risco passível de ser registado 

em relações heterossexuais.  

 Por seu turno, na transmissão vertical, a taxa de incidência tem vindo a 

diminuir, encontrando-se, actualmente, nos 2%, o que se pode justificar pelos 

tratamentos implementados no início da gravidez, com acompanhamento 

regular médico, a detecção precoce da infecção, bem como a prevenção da 

transmissão de mãe para filho. 

 Finalmente, a infecção por via parentérica, mais especificamente a 

transfusão de sangue e enxerto de órgãos, afigura-se como estando 

praticamente inexistente devido, essencialmente, à política de segurança de 

sangue, através de vários testes efectuados previamente.  

 Todavia, o nível de conhecimento relativamente ao VIH em Portugal 

apresenta-se muito aquém das expectativas, principalmente, devido aos mitos 

e crenças em torno da doença, bem como da falta de interesse dos indivíduos 

pela mesma. Contudo, “(…) tudo aponta para que a infecção esteja 

estabilizada, em Portugal.” (CLÁUDIO et al., 2000:287). 

 Para finalizar, importa realçar a existência de várias instituições de 

acolhimento destinadas a doentes com VIH e respectivas famílias (ver 

apêndice I), no país, bem como de projectos em curso, nesse sentido. 

 

4.3. VIH no Envelhecimento 

"Imagine a minha situação: homossexual, portador do HIV e velho. 

Agente acaba mesmo sozinho, a sociedade não perdoa”12.  

A afirmação supra espelha de forma clara não só o conjunto de 

situações estigmatizantes, socialmente representadas de forma negativa, como 

também uma preocupação evidentes com as consequências desta 

representação social, ou seja, a solidão, o isolamento social, o abandono da 

sociedade aos seus cidadãos em prol dos estereótipos enraizados. Tanto mais 

que, segundo Gorinchteyn (2010) “entrar na intimidade sexual dessas pessoas 

                                                             
12 http://veja.abril.com.br/150904/p_115.html - consultado em Setembro de 2012 
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era e continua sendo uma tarefa complicada. Não gostam de falar, sentem-se 

demasiado expostos, atingidos na sua representatividade – os papéis que 

representavam na vida dos outros como pai, avô, marido”. Para o autor supra, 

os indivíduos que hoje se inserem nesta faixa etária fazem parte de uma época 

que o próprio designa como “pré-Aids”, não pela inexistência da doença mas 

sim pela “proibição” em abordar o tema, facto que os torna vítimas da falta de 

informação e cria dificuldades quer na utilização do preservativo, quer no 

entendimento do seu propósito.   

Segundo o Documento n.º143 – Infecção VIH/SIDA, só em 2011 foram 

diagnosticados 46 casos de SIDA em indivíduos com idade igual ou superior a 

65 anos, números que, per si, podem não ser reveladores da realidade já que, 

tendo por base a OMS, em Portugal não há consenso quanto ao número de 

idosos afectados. Contudo, o número de idosos americanos com Sida passou 

de 20 para 25%, entre 2003 e 2006. No mesmo período, o Brasil contabilizou o 

dobro dos casos, enquanto, na Europa, os dados de 2005 mostram que 8% 

dos infectados são idosos. Porém, tendo por base a perspectiva de 

Gorinchteyn (2010) debater sexualidade pode ser per si um tema difícil e, como 

tal, fazê-lo com indivíduos com mais de 50 anos torna-se ainda mais 

complicado, sobretudo se acrescentarmos ao tema o VIH. Ultrapassa-se a 

questão sexual e invadem-se os hábitos ou os desejos e fantasias que diferem 

do socialmente admitido.   

Caldas e Gessolo (2006), investigando o conhecimento dos idosos 

quanto às vias de transmissão do vírus, constataram a pouca informação que 

estes tinham a respeito ao VIH, associado a um baixo nível de conhecimento 

as DST’s em geral. Segundo Ana Santos13 “por desconhecimento ou 

desvalorização dos factores de risco associados à transmissão do VIH e outras 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, a população sénior tende a não utilizar 

métodos barreira, como o preservativo”. Tal facto encontra justificação na 

afirmação de Gorinchteyn (2010) ao referir que ainda se acredita que o velho, a 

par da “idade da reforma”, deveria incorporar a aposentadoria da sexualidade.  

Neste âmbito acrescenta-se ainda um dos estigmas mais enraizados na 

cultura ocidental, que se refere à visão rígida do idoso doente, já que o 

                                                             
13 http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org/?p=31188 – consultado em Outubro 2012 
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processo de envelhecimento acarreta alterações corporais (orgânicas e 

fisiológicas), sendo em decorrência do destaque de tais doenças, que muitos 

dos sintomas do VIH são mascarados e são atribuídas as suas causas ao 

factor idade. 

Amadurecer com VIH envolve então desafios. “Além da incidência dos 

males naturais da velhice, como aumento de pressão, colesterol alto e 

osteoporose, os coquetéis anti-HIV têm efeitos colaterais fortes”14 

 

4.4. Prevenção e Tratamento do VIH 

 A prevenção do VIH é obviamente “a arma mais eficaz para combater a 

doença” (MANSINHO, 2005:21), sendo um ponto fulcral na procura de 

situações tão próximas do ideal quanto possível. 

 A prevenção deve iniciar-se com a educação nas escolas, através de 

programas ajustados a todas a idades. Devem portanto, não só fornecer 

informação sobre a doença, mas também desenvolver “aptidões nos vários 

domínios como a auto-estima, a comunicação, o esclarecimento e as relações 

interpessoais, promovendo o respeito e as relações justas entre os seres 

humanos dentro de um quadro de valores baseados nos direitos humanos” 

(MANSINHO, 2005:22). 

 Em segundo lugar, devemos alertar, cada vez mais, para a utilização do 

preservativo, quer feminino, quer masculino, no decorrer das relações sexuais, 

uma vez que esta é a melhor forma de não se transmitir a infecção a parceiros, 

tanto do VIH como de outras doenças sexualmente transmissíveis, “portanto, 

camisinha, camisinha, camisinha, para todos, sem excepção” 

(GORINCHTEYN, 2010:22).  

A este respeito, numa relação em que os dois elementos do casal se 

encontram seropositivos, a utilização do preservativo continua a ser crucial, 

pois a doença evolui de forma diferente em cada portador. Contudo, o 

preservativo apresenta um inconveniente, sendo ele a possibilidade de romper 

quando não é utilizado de uma forma correcta, pelo que ensinar a empregar o 

preservativo de forma perfeita deve incluir os programas de educação nas 

escolas acima referenciados. 
                                                             
14 http://veja.abril.com.br/150904/p_115.html - Consultado em Setembro de 2012 
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 Neste sentido, e de modo a ir ao encontro da população objecto de 

interesse nesta investigação, a questão relativa à prevenção deve, cada vez 

mais, direccionar-se à população sénior sob as mais diversas justificativas. Tal 

referência recai, não só pelo aumento da população pertencente a esta faixa 

etária, como também pela necessidade de prevenir o contágio num grupo 

vulnerável e nos cuidados particulares a ter com quem envelhece já portador 

da doença, na urgência de desmistificação do tema, bem como na necessidade 

de lhe ser conferido o merecido destaque. Ao referente ponto de interesse 

efectuar-se-á a merecida análise assim que oportuno neste documento.    

 No que toca especificamente ao risco de infecção por via parentérica, 

em particular através de picadas acidentais, existem determinadas medidas 

preventivas universais, sendo elas: “nunca voltar a encapsular uma agulha 

após colheita de sangue (…); todos os objectos perfurantes ou cortantes 

devem ser lançados para um recipiente imperfurável; desinfectar todas as 

superfícies contaminadas por sangue ou secreções com lixívia ou álcool; 

utilizar luvas de látex ou vinil aquando de actos que obriguem a um contacto 

com zonas potencialmente infecciosas; usar óculos e máscara protectora das 

mucosas (…); nunca pipetar com a boca, esterilizar adequadamente os 

materiais reutilizáveis” (LACERDA, 1998:82). De modo paralelo, na partilha de 

seringas dos toxicodependentes (o que, per si, não deveria verificar-se), a 

opção quanto à medida de prevenção traduz-se na desinfecção de todo o 

material utilizado para a preparação da droga, bem como da agulha da seringa 

com lixívia ou álcool. 

 Por outro lado, existem, igualmente, algumas medidas de prevenção, 

principalmente, sanitárias, direccionadas paras as pessoas que tratam de 

seropositivos em estado grave, quase terminal, apesar de o risco de infecção 

por esta via ser considerado muito baixo (LACERDA, 1998). Assim, as medidas 

aqui compreendidas traduzem-se nas seguintes: “lavagem frequente das mãos 

com sabão e água corrente (…). Uso de luvas (…). Em relação à roupa devem 

utilizar-se os detergentes habituais. A presença de sangue ou de outros 

líquidos orgânicos obriga a uma pré-lavagem, em separado. A limpeza a seco 

desinfecta qualquer tecido” (LACERDA, 1998:148). 

 As medidas de prevenção até aqui explicitadas prendem-se, sobretudo, 

com o tentar evitar a infecção pelo VIH. Porém, os seropositivos também 
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apresentam determinadas prevenções a ter em conta, de modo a desacelerar a 

progressão do vírus no organismos e não contrair as denominadas infecções 

ou doenças oportunistas, sendo elas: “descansar bem – dormir mais, manter 

uma alimentação equilibrada, nutritiva, lutando contra alguma tendência para o 

emagrecimento, evitando o álcool e outras drogas e, evidentemente, praticando 

o sexo mais seguro” (LACERDA, 1998:145). 

Em suma, “é importante intervir não só ao nível da prevenção num sentido 

muito geral, mas também trabalhar a modificação de comportamentos e 

atitudes, as crenças face à doença, os sentimentos de controlo do próprio, o 

sentimento de responsabilidade sobre o seu próprio comportamento.” 

(CLÁUDIO et al., 2000:28/29). 

 

Se nos reportarmos ao tratamento, a respeito importa, antes de mais, 

desmistificar esta expressão, uma vez que o Vírus de Imunodeficiência 

Humana se traduz num vírus para o qual ainda não existe tratamento no 

sentido da cura. Assim, podemos afirmar a existência de determinadas vacinas 

e medicamentos, estreitamente relacionados com cuidados paliativos, que 

tentam criar barreiras à progressão do vírus no organismo, os quais não se 

justifica aqui explicitar tendo em conta que esse não se apresenta como sendo 

o objectivo deste estudo. Por outras palavras, “o principal objectivo da 

terapêutica anti-retroviral (…) é retardar a evolução da infecção por VIH, do 

estado de portador assintomático para a SIDA” (ANTUNES, 2005:55). 

 O início da terapêutica anti-retroviral inicia-se, normalmente, no estado 

em que o indivíduo está prestes a evoluir para a fase de SIDA, ou seja, quando 

a contagem de CD4 se encontra muito próxima de inferiorizar as 200 

células/mm³ de sangue, uma vez que se têm obtido resultados mais eficazes 

neste período. Contudo, existem médicos apologistas de uma intervenção 

terapêutica mais precoce, de modo a diminuir o risco de ocorrência de doenças 

mortais como a tuberculose ou os linfomas. É ainda de realçar que a adopção 

de um tratamento demasiado prematuro acarreta vários pontos negativos como 

a “segurança da terapêutica a longo termo; toxicidade medicamentosa; 

consequências cardiovasculares; impacto negativo, da redistribuição da 

gordura, na qualidade de vida” (ANTUNES, 2005: 58/59). 
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 A medicamentação efectua-se de modo individual nos indivíduos com 

células CD4 entre 200 células/mm³ e 350 células/mm³ de sangue, aquando da 

pouco elevada carga viral dos mesmos ou da estabilidade de CD4. Concluindo, 

quando se inicia a terapêutica com os valores de CD4 iguais ou inferiores a 200 

células/mm³ de sangue, a medicamentação produz efeitos satisfatórios no que 

concerne a reconstituição quase completa do sistema imunitário e a sobrevida. 

Todavia, se o tratamento for iniciado com os valores de CD4 acima das 350 

células/mm³ de sangue, a terapêutica não produzirá os efeitos desejados. 

 Paralelamente existem casos que obrigam à modificação da terapêutica 

anti-retroviral, sendo originados pela elevada toxicidade medicamentosa, a 

intolerância ou inconveniência e insucesso virológico, sendo que a primeira 

causa (toxicidade) pode provocar redistribuição da gordura corporal, risco e 

doença cardiovascular, hipersensibilidade, perturbações gastrintestinais, 

doenças hepáticas entre outros, chegando, por vezes, à morte do doente.  

Por último, mas não menos importante, realça-se que “a terapêutica anti-

retroviral tem evoluído muito rapidamente, no desenvolvimento de novos 

fármacos e nas estratégias terapêuticas” (ANTUNES, 2005:76). 
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5. Contextualização  

A necessidade de contextualização surge pela primazia dada à 

realização deste estudo no ceio de uma instituição em que se procura o 

envelhecimento bem-sucedido e se privilegia o contacto com cidadãos activos, 

procurando, portanto, alunos das Universidades Seniores. No caso em 

particular debruçamo-nos sobre a Universidade Sénior de Beja.  

Assim, e porque uma UTI (Universidade de Terceira Idade), não surge, 

na grande maioria, isolada, mas sim como parte integrante de uma organização 

maior, torna-se relevante contextualiza-la. Neste sentido destaca-se a RUTIS15 

(Associação Rede de Universidades da Terceira Idade), enquanto entidade 

representante das UTI’s em Portugal, realçando-se o seu valor na medida em 

que se caracteriza por seu uma Instituição de Utilidade Pública. 

Oficialmente nascida a 21 de Novembro de 2005, esta Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS)16, certificada pelas mãos do Instituto 

Português de Propriedade Industrial, assume a responsabilidades como 

representante nacional no contacto com a Associação Internacional de 

Universidades de Terceira Idade, bem como junto da UNESCO na II 

Assembleia Mundial do Envelhecimento.   

A 26 de Outubro de 2007, no decorrer do I Congresso Mundial do 

Envelhecimento Activo, a RUTIS celebrou com o Ministério do Trabalho e 

Solidariedade Social um protocolo de cooperação para valorização das UTI’s e 

promoção do envelhecimento activo, pelo que, tem procurado faze-lo nas 

actividades que desenvolve (consultar anexo I). Como tal entende o 

envelhecimento activo enquanto "processo de optimização de oportunidades 

para a saúde, participação e segurança, no sentido de aumentar a qualidade 

de vida durante o envelhecimento" (OMS, 2002 in http://www.rutis.org/cgi-

bin/reservado/scripts/command.cgi/?naction=4&mn=EkpFuVlpFlkixyLldA). 

                                                             
15 A informação disponível acerca da RUTIS e UTI’s no presente documento encontram-se em 
http://www.rutis.org/cgi-bin/reservado/scripts/command.cgi/?naction=4&mn=EkpFuVlpFlkixyLldA – 
consultada em Setembro de 2012. 
16 A RUTIS foi registada na Direcção Geral da Segurança Social, como IPSS no Livro nº 11 das Associações 
de Solidariedade Social sob o nº 24/06, a fls. 35 verso e 36, em Maio de 2006. O registo definitivo fna 
DGSS foi feito a 26 de Março de 2007 e no RNPC. A marca RUTIS encontra-se registada no Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial, marca nº 411281. 
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Assim, partindo do geral respeitante à RUTIS, presta-se, por ora, 

especial atenção às UTI’s na medida em que se constituem enquanto " 

resposta socioeducativa, que visa criar e dinamizar regularmente actividades 

sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente para e pelos 

maiores de 50 anos. Quando existirem actividades educativas será em regime 

não formal, sem fins de certificação e no contexto da formação ao longo da 

vida".   

Tendo em conta a inserção e a participação, componentes essenciais 

para que os anciãos se sintam e se vejam activos, as Universidades Seniores, 

Universidades de Terceira Idade ou Academias Seniores revelam-se um 

espaço privilegiado de convívio e, como seguidoras do modelo Inglês, nascem 

no seio de organizações sem fins lucrativos, os professores desempenham as 

suas funções sob a égide do voluntariado e não garantem certificação. 

Contrariamente, se nos reportarmos a outro modelo amplamente difundido 

(modelo francês), as UTIs são criadas pelas universidades tradicionais, tem 

professores remunerados, garantem certificação e seguem um modelo mais 

formal.    

Notório é então o crescimento expressivo destas instituições em todo o 

mundo, e Portugal não foge à regra, passando de 30 em 2001 para 112 no final 

2008. 

 

5.1. O Assistente Social no âmbito da saúde   

De acordo com o Código Deontológico Internacional dos Profissionais do 

Serviço Social, este “procura conhecer as causas e o processo dos problemas 

sociais e a sua incidência sobre as pessoas, grupos e comunidades; capacitá-

las para a tomada de consciência dos seus problemas, de modo a assumirem 

uma atitude crítica da realidade onde estão inseridas, para alcançarem as suas 

metas como Seres Sociais” (Associação de Profissionais de Serviço Social – 

APSS, 1985:1). 

Assim, a história dos primórdios do Serviço Social encontra-se 

intimamente relacionada com a área da saúde, afirmando mesmo Lúcia 

MARTINELLI que “é bastante intensa a relação do Serviço Social com a área 

da saúde. Mais do que intensa é, na verdade, histórica, sendo mesmo 
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constitutiva de sua identidade profissional” (MARTINELLI in Intervenção Social, 

2003:9). 

Neste sentido, seguindo os passos de Florence Nightingale (criadora da 

enfermagem moderna), Mary Richmond (pioneira do Serviço Social) introduz 

no seio da profissão, as denominadas visitas domiciliárias, que deram 

visibilidade à profissão, havendo registos da mesma em equipas de saúde na 

década de 1880. 

Contudo, a efectiva introdução do Serviço Social em contexto de saúde 

realizou-se em 1905, nos Estados Unidos da América, às mãos do Dr. Richard 

Cabot, que o considerou “indispensável nas equipas de saúde” (MARTINELLI 

in Intervenção Social, 2003:10), na medida em que as formas de intervir do 

assistente social no âmbito da saúde abrangiam o campo dos direitos, onde o 

profissional informa os doentes dos direitos que são inerentes à sua condição, 

bem como o campo da protecção social, reconhecendo-se estes nas mais 

variadas áreas como os cuidados, a gestão, as políticas, a produção de 

conhecimento, o ensino e a pesquisa. 

Deste modo, a actuação do assistente social vai de encontro à dimensão 

psicossocial do doente, tendo em conta a pluridimensionalidade do mesmo, isto 

é, “o serviço social não acompanha só a pessoa naquela situação de 

saúde/doença, mas ‘a pessoa em situação’, nos seus papeis e nas redes de 

sociabilidade mais amplos” (CARVALHO in Intervenção Social, 2003:30). 

Complementarmente, a intervenção social “depende do modo como o 

Serviço Social está organizado (…) e o lugar que a restante equipa de saúde 

lhe confere na análise do doente” (CARVALHO in Intervenção Social, 2003:31), 

sendo de acrescentar que o assistente social integra, normalmente, uma 

equipa multidisciplinar, onde o doente “é analisado nas dimensões, 

biopsicossociais, culturais e espirituais, partindo do princípio que a intervenção 

da equipa de saúde integra essas mesmas dimensões no entendimento da 

pessoa como um todo”, uma vez que, segundo Carvalho (2003) “não há 

fronteiras entre o biológico, o psicológico e o social; estes constituem um todo 

integrado” (CARVALHO in Intervenção Social, 2003:32). 

No que toca à especificidade do caso português, a introdução do Serviço 

Social em meio hospitalar, tomando este como epicentro global das situações 

de saúde, efectuou-se na década de 1950, estando a profissão estreitamente 
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relacionada, na época, ao cariz católico conservador próprio da conjuntura, ou 

seja, “a acção do Serviço Social consubstanciava-se na filosofia moral da 

acção católica, articulada com a expansão das grandes instituições sócio-

assistenciais, quer de ordens religiosas – as Misericórdias – quer em menor 

número ligadas ao Estado, como eram no caso da saúde os Hospitais Civis de 

Lisboa e o Hospital da Universidade de Coimbra” (CARVALHO in Intervenção 

Social, 2003:34).  

Relativamente ao exposto, importa ainda referir que todo o processo 

percorrido pelos assistentes sociais da saúde se afigurou bastante complexo e 

difícil, “construindo passo a passo a sua identidade na relação com os demais 

profissionais que atuam nesse campo” (MARTINELLI in Intervenção Social, 

2003:10). 

Actualmente, o Serviço Social em contexto hospitalar apresenta-se como 

“um dos recursos de excepção, para prossecução de uma melhor qualidade de 

vida das pessoas doentes, e para o desenvolvimento de competências sociais 

nos doentes” (CARVALHO in Intervenção Social, 2003:47), através da 

“promoção e protecção da saúde, isto é, da promoção e protecção dos direitos 

do doente, no processo de reabilitação e cura” (CARVALHO in Intervenção 

Social, 2003:33). Deste modo, o assistente social intervém enquanto “mediador 

privilegiado entre organização, doente/família/contexto social e equipa de 

saúde, valorizando a relação humana e técnica, ao nível da pessoa e societal. 

Determina necessidades e potencialidades transformando-as em políticas 

sociais que possibilitam a melhoria do sistema de cuidados de saúde e o seu 

aperfeiçoamento, tendo em conta os princípios de cidadania” (CARVALHO in 

Intervenção Social, 2003:33). 

Em suma, e conforme estabelece o Código Deontológico Internacional 

dos Profissionais de Serviço Social, este “tem como objectivo promover o bem-

estar, o auto-conhecimento e a valorização dos indivíduos, grupos e 

comunidade, no contexto de aplicação de conhecimentos científicos, com vista 

à detecção das necessidades humanas e sociais decorrentes da interacção 

indivíduo-sociedade, procurando o desenvolvimento dos recursos que 

satisfaçam as necessidades e aspirações individuais, colectivas, nacionais e 

internacionais, na prossecução da justiça social” (APSS, 1985:1). 
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Segundo Célia Carvalho, “no âmbito dos cuidados de saúde aos doentes 

infectados pelo HIV/SIDA, é imperioso fomentar e criar condições para que 

estes tenham uma vida inserida num contexto social dito normal, promovendo e 

dinamizando uma interacção entre as várias instituições a trabalhar nesta área, 

sublinhando a importância do empenho e colaboração da sociedade civil” 

(Carvalho, 2001:1), ou seja, para que tal seja possível é fundamental que se 

afastem os preconceitos e que o trabalho multidisciplinar e interinstitucional 

seja de facto realizado no sentido do cidadão.   
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Enquadramento Metodológico 

6. Metodologia  

À priori importa esclarecer que por método entende-se o caminho 

utilizado para chegar ao objectivo, é no fundo o que se faz e como se faz para 

alcançar um determinado fim, entendido, portanto, como a essência do saber 

científico. Assim, enquanto vertente formal da pesquisa, o método mais não é 

do que o plano através do qual se coloca em destaque a articulação “entre os 

meios e os fins, por meio de uma ordenação lógica de procedimentos” 

(GONZALES in DANTAS 2002).  

Por conseguinte, opta-se, neste contexto, pela utilização da 

investigação-acção sendo que “o que melhor caracteriza e identifica a 

Investigação-Acção (I-A) é o facto de se tratar de uma metodologia de 

pesquisa, essencialmente prática e aplicada, que se rege pela necessidade de 

resolver problemas reais. Com a investigação há uma acção que visa a 

transformação da realidade, e, consequentemente, produzir conhecimentos as 

transformações resultantes da acção” (Hugon & Seibel, 1988).17 

 Neste âmbito destacam-se ainda outros autores como alicerces 

fundamentais ao bom conhecimento da metodologia aqui em destaque, sendo 

que todos eles completam a ideia que se pode ter quanto às características 

que apontam como fulcrais, ou seja, participativa e colaborativa; prática e 

interventiva; cíclica; crítica e auto-avaliativa.(Kemmis Y McTaggart, 1988; 

Zuber-Skerritt,1992; Cohen & Manion, 1994; Descombe, 1999; Elliot,1991; 

Cortesão, 1998).18 Em suma “tem como objectivo compreender, melhorar e 

reformar práticas” (Ebbutt, 1985).19 

 Esta metodologia, dependendo dos objectivos, do papel do investigador, 

do tipo de conhecimento que visa gerar, das formas de acção e do nível de 

participação, pode apresentar formas diversas de se realizar, nomeadamente 

sob uma vertente técnica, prática ou crítica (também designada de 

emancipadora), conforme demonstra a seguinte tabela:  

  
                                                             
17 Documentos cedidos em contexto de sala de aula no âmbito do Mestrado em Psicogerontologia 
Comunitária 
18 Idem  
19 Idem  
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Tabela 1 – Modalidades da Investigação-Acção 20 

 

 Neste sentido, tendo por base o exposto, parece passível de afirmar que 

a situação específica deste projecto o insere na terceira tipologia aqui 

mencionada. Porém, esta metodologia que se estabelece enquanto “projecto 

de acção”, pode seguir modelos destintos, defendidos por diversos autores, 

com base num fazer cíclico cuja sequência em movimentos circulares é: 

planificação, acção, observação (avaliação) e reflexão (teorização). Como tal, 

recorre-se aos primórdios da Investigação-Acção (em 1944), para tomar como 

alicerce o modelo defendido por Kurt Lewin. 

6.1. Questão de Partida 

No contexto do estudo, deve procurar-se enunciar o projecto de 

investigação na forma de uma pergunta de partida, através da qual tenta 

exprimir o mais exactamente possível o que procura saber, elucidar, 

compreender melhor. 

A formulação da pergunta de partida obriga a uma clarificação e coloca 

em prática uma das dimensões essenciais do processo científico, ou seja, a 

ruptura com os preconceitos e as noções prévias. Uma boa pergunta de partida 

deve poder ser tratada.   

Assim, deve poder-se trabalhar eficazmente a partir dela e, em 

particular, deve ser possível fornecer elementos para lhe responder de forma 

clara e tão completa quanto possível.  

“Como promover a sexualidade saudável na população a partir dos 65 anos?” 
                                                             
20 Tabela cedida em documentos utilizados pela docência   
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6.2. Participantes  

Participaram neste estudo 55 indivíduos com idades compreendidas 

entre os 58 e os 82 anos de idade, de ambos os sexos, sendo a discrepância 

de idades justificada pela frequência dos inquiridos na Universidade Sénior de 

Beja.   

Assim, mantem-se presente a perspectiva de que, uma vez predisposta 

para o aprendizado, a amostra será constituída por cidadãos cujo processo de 

envelhecimento reflecte a intenção de que se torne bem-sucedido. 

Neste sentido, torna-se relevante que os participantes neste estudo 

constituam uma amostra, que se pretende tão representativa quanto possível, 

do universo em estudo, ou seja, a população anciã.21 

 

6.3. Instrumentos22  

Tendo em conta o objectivo de explorar um tema tão íntimo e ainda de 

tão difícil abordagem como aquele a que nos referimos ao longo deste estudo, 

opta-se pela utilização de um inquérito por questionário, dada a necessidade 

de respostas concisas e concretas para a análise objectiva do tema e pela 

dificuldade em conseguir elementos para a utilização de outro instrumento de 

recolha de dados. 

Pode então afirmar-se que no inquérito não são os indivíduos inquiridos 

o foco do interesse, mas sim a possibilidade de retirar do que eles dizem 

conclusões mais vastas. Um inquérito consiste, assim, em suscitar um conjunto 

de discursos individuais, interpretá-los e generalizá-los. 

Como tal acrescenta-se que este método comporta a colocação de uma 

série de perguntas a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de 

uma população, questões essas relativas à sua situação social, profissional ou 

familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões 

humanas e sociais, às suas expectativas, ao nível de conhecimentos ou de 

consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer 

outro ponto que interesse os investigadores.  
                                                             
21 Salvaguarda-se o contexto (escolar) em que se encontram os participantes da nossa amostra, por 
poder considerar-se enquanto factor diferenciador de respostas. 
22 A informação utilizada para expressar as características do inquérito por questionário foram retiradas 
de Quivy, Raymond e Campenhoudt LucVan (2005). 
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Podendo caracterizar-se por ser de administração indirecta, quando o 

próprio inquiridor o completa a partir das respostas que lhe são fornecidas pelo 

inquirido, também pode assumir a forma de administração directa quando é o 

próprio inquirido que o preenche, sendo com base nesta última variante a 

realização do inquérito a aplicar. 

 No tratamento de dados importa ainda referir a necessidade de 

utilização da análise de conteúdo enquanto complemento ao programa SPSS 

que surge como base no trato estatístico de resultados. 

  Assim, a análise de conteúdo, aqui entendida como meio de 

“desocultar” informações, serve como bordão ao permitir a organização das 

opiniões presentes quer em questões abertas quer nas opções semi-fechadas. 

  

6.4. Apresentação e análise dos dados 
A sistematização permitida através do recurso ao programa SPSS, em 

conjunto com as ilações possíveis de retirar pela análise de conteúdo 

efectuada, revela-nos alguns dados de extremo interesse no contexto do 

estudo em causa, nomeadamente que 89,1% dos inquiridos considera que 

existem preconceitos em relação à sexualidade na velhice, muito embora 

14,5% do total dos participantes no estudo ainda associe a sexualidade apenas 

ao acto sexual.  

  

 

 Frequência Percentual Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido 

sim 8 14,5 14,5 14,5 

não 46 83,6 83,6 98,2 

não responde 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabela 2 - A sexualidade diz respeito apenas ao acto sexual? 
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 De realçar são ainda valores absolutos como os 100% correspondentes 

a duas questões preponderantes como: “Há uma idade definida para deixar de 
se preocupar com o prazer?”, sendo que todos consideram que não, e: 
“Considera importante a utilização do preservativo?”, onde todos respondem 

sim. Contudo, esta última resposta contrasta com a análise que espelha o fraco 
esclarecimento dos inquiridos que não reconhecem algumas doenças como a 
candidíase ou os chatos como sendo doenças sexualmente transmissíveis. 
 Por sua vez, 25 dos 55 inquiridos (sendo 16 deles casados[as] e 9 

viúvos[as]), refere o bom relacionamento familiar como factor determinante na 

saúde e bem-estar no envelhecimento, tal como pode verificar-se no tabela que 

se segue:   

 

Contagem 

 Que factores determinam a saúde e o bem-estar no envelhecimento? Total 

ausência de 

doença 

bom 

relacionamento 

conjugal 

bom 

relacionamento 

familiar 

prática 

desportiva 

outro 

Estado Civil 

casado(a) 12 6 16 2 1 37 

divorciado(a) 0 0 0 1 0 1 

viúvo(a) 6 0 9 2 0 17 

Total 18 6 25 5 1 55 

Tabela 3 - Estado Civil * Que factores determinam a saúde e o bem-estar no 

envelhecimento? Tabulação cruzada 

 
Paralelamente, o preservativo surge como o método contraceptivo mais 

conhecido, seguido com larga diferença da pilula. 

No que respeita ao nível de conhecimento sobre saúde sexual, a maioria 

dos participantes consideram ter um conhecimento moderado (ver tabela 4), 

sendo ainda de acrescentar que 81,8 % dos inquiridos revelam os cuidados 

com a imagem como factor condicionante no que toca à sexualidade (ver 

tabela 5). 

Outro dado esclarecedor diz respeito à possibilidade de se sentir 

satisfeito com a inexistência de actividade sexual, acerca da qual 76,4%, ou 

seja 42 dos 55 inquiridos afirma a possibilidade, a par da esmagadora maioria 

(89,1%) que considera existir diferenças entre homens e mulheres em relação 

à vivência da sexualidade (ver tabela 6). 
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Tabela 4 - Género masculino ou feminino * Nível de conhecimento sobre saúde 

sexual Tabulação cruzada 

 
 

 

 Frequência Percentual Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido 

sim 45 81,8 81,8 81,8 

não 7 12,7 12,7 94,5 

não responde 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabela 5 - Os cuidados com a imagem podem ser um factor condicionante no que toca 

à sexualidade? 
  

 

 

 Frequência Percentual Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido 

sim 49 89,1 89,1 89,1 

não 5 9,1 9,1 98,2 

não responde 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
Tabela 6 - Em relação à vivência da sexualidade, há diferenças entre homens e 

mulheres? 

 

 Assim, embora a abordagem à sexualidade na velhice seja um tema 

aparentemente natural, quando questionados acerca da sua opinião sobre se 

consideram que a sociedade aceita de forma natural o casamento, o namoro e 

 

Contagem 

 Nível de conhecimento sobre saúde sexual Total 

fraco moderado forte total 

Género masculino ou 

feminino 

Feminino 6 25 5 1 37 

Masculino 0 10 6 2 18 

Total 6 35 11 3 55 
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o sexo nas pessoas mais velhas 72,7 % dos inquiridos responde que não e 

1,8% não respondem. 

 Todavia, conforme se pode verificar na tabela que se segue (tabela7), as 

perspectivas dividem-se quanto à questão “Acha que os seus familiares o(a) 

vêem como alguém que ao cumprir o seu papel de pai/mãe/outro se demitiu 

das suas necessidades sexuais?”. 

 

 Frequência Percentual Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido 

sim 22 40,0 40,0 40,0 

não 28 50,9 50,9 90,9 

não responde 5 9,1 9,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Tabela 7 - Acha que os seus familiares o(a) vêem como alguém que ao cumprir o seu 

papel de pai/mãe/outro se demitiu das suas necessidades sexuais? 

 

 Neste contexto é ainda de salientar que a grande maioria dos 

participantes não acrescentou qualquer opinião no espaço dedicado à 

expressão livre, porém, num dos poucos pareceres expostos é revelada a 

importância que desde cedo deve ser dada à abordagem do tema.  

 Da mesma forma, quando questionados acerca do que sentem em 

relação ao tema, embora um número significativo não responda, os inquiridos 

assumem um certo grau de aparente naturalidade e pertinência no que respeita 

ao mesmo, sendo ainda de referir respostas (exclusivamente por parte de 

elementos femininos), que revelam constrangimento. 

 Em suma, embora se realce a vontade expressa dos participantes em 

reflectir a naturalidade do tema, também está em evidência a falta de 

esclarecimento no que toca aos métodos contraceptivos e doenças 

sexualmente transmissíveis. Tais conhecimentos não encontram justificação 

nos diferentes graus académicos já que não se encontra aqui uma relação forte 

entre as habilitações literárias e os conhecimentos evidenciados, verificando-se 

sim, em algumas questões, diferenciação nas respostas em função do género. 
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7. Proposta de Projecto de Intervenção 

Um projecto comporta “un conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan com el fin de producir 

determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas.” (ANDER-EGG e IDAÑEZ, 1996:16), ou seja, realizar um projecto 

social pressupõe a organização e aplicação de uma ou várias actividades, com 

o fim de minimizar ou resolver uma ou várias situações-problema detectadas 

no diagnóstico efectuado previamente. Neste sentido, um projecto mais não é 

do que “a expressão de uma necessidade, de uma situação a que se pretende 

responder (…) a resposta ao desejo de mobilizar as energias disponíveis com o 

objectivo de maximizar as potencialidades endógenas de um sistema de acção 

garantindo o máximo de bem-estar para o máximo de pessoas” (GUERRA, 

2002:126). 

Enquanto processo metodológico para por em prática a acção (GUERRA 

2002), o projecto em causa encontra razão de ser a partir da ideia geral 

relacionada com os estereótipos associados à sexualidade no envelhecimento 

e à dificuldade em abordar o tema, facto que leva à existência de lacunas no 

âmbito da saúde sexual. Tendo em conta que o hiato em abordar este assunto 

é extensível dos próprios anciãos, aos profissionais de saúde, chegando, 

obviamente, à maioria dos cidadãos, acrescenta-se, à per si estereotipada 

sexualidade nos anos maduros, o VIH enquanto exemplo extremo das 

consequências que podem advir da falta de informação e tratamento do tema, 

sobretudo na faixa etária em questão. 

Por sua vez, no sentido de garantir uma linha orientadora na execução 

do projecto, cuja denominação é “Esclarecer para bem Envelhecer”, torna-se 

essencial a descrição dos objectivos gerais que “…descrevem grandes 

orientações para as acções e são coerentes com as finalidades do projecto, 

descrevendo as grandes linhas de trabalho a seguir e não são, geralmente, 

expressos em termos operacionais, pelo que não há possibilidade de saber se 

foram ou não atingidos” (Guerra, 2002:163), relembrando, desta forma, as três 
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questões fulcrais que se estabelecem como objectivos específicos para o 

projecto em causa e que se pretendem esclarecer:  

 Em que medida a saúde sexual é, ou não, compreendida pela população 

sénior? 

 Como desenvolver estratégias para proteger a população sénior de 

comportamentos sexuais de risco? 

 Como conhecer o risco do VIH na população Sénior? 

 

Não descurando a necessidade de recorrer a estratégias específicas 

distintas das utilizadas nas camadas mais jovens, até mesmo pela necessária 

valorização da experiência de vida dos envolvidos, a meta fundamental deste 

projecto reside no facto de trazer à tona o tema que desde cedo começa a 

expressar dificuldades na abordagem directa com os anciãos. 

Sendo certo que o cenário idealizado estaria mais relacionado com a 

implementação nas Universidades Seniores, ou até mesmo apenas na 

Universidade Sénior de Beja, de um módulo dedicado ao tema, dadas as 

inúmeras dificuldades que aquando oportuno serão evidenciadas, tomar 

iniciativa em explorar o tema, criar uma chamada de atenção para os 

profissionais, quebrar estereótipos e ideias erróneas pré-concebidas, 

esclarecer as dúvidas e clarificar as incertezas, são algumas das justificações 

que motivam o desenvolvimento do presente estudo e que constituem, per si, 

um projecto válido, já que a dificuldade em abordar o tema não pode constituir 

razão para que não seja trabalhado, embora seja esta a realidade com que nos 

deparámos.  

 

Assim, propõe-se uma aula aberta a todos os alunos da Universidade 

Sénior no âmbito da disciplina Cidadania cuja denominação evita expressões 

que seriam facilmente associadas às questões relacionadas com a 

sexualidade, embora seja fundamentalmente chegar-se à abordagem do tema. 

Opta-se então pela criação da aula “Saúde e Afectos” que, 

independentemente do fim académico em que por ora se insere, deve à 

posteriori ser realizada com periodicidade anual, não invalidando a sua 

repetição sempre que os profissionais responsáveis, ou os alunos, o 
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considerem necessário, sendo pois com base nas ilações retiradas da 

aplicação do inquérito por questionário, bem como no feedback proporcionado 

pelos participantes, que se pressupõe o desenrolar da aula supra referida. 

Assim, da aplicação do questionário Saúde Sexual e VIH no 

envelhecimento foram retiradas as ilações que permitiram criar o projecto em 

causa. Porém, tendo em conta a continuidade e enquadramento das 

actividades, propõe-se a realização de um inquérito por questionário no sentido 

de iniciar o projecto para, dessa forma, captar os pontos de maior interesse dos 

participantes dentro do tema e, paralelamente, utilizar as informações dai 

advindas para captar os pontos onde reine a maior falta de informação. Para 

tal, a sua aplicação deve ser efectuada em dois dias distintos para alcançar o 

maior número de alunos possível. 

Recolhida a informação supra propõe-se a realização de duas aulas 

(não obstante a possibilidade de poder aumentar este número), sendo que 

numa delas deve contar-se com a colaboração de um Enfermeiro Especialista 

na área da saúde sexual e noutra com a participação do médico responsável 

pela consulta de VIH da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).  

É neste contexto que se opta pela denominação “Saúde e Afectos” para 

a aula supra referida, sobretudo pela relutância demonstrada pelos 

participantes relativamente ao tema Saúde Sexual aquando da aplicação do 

inquérito por questionário já realizado.  

Por último, no sentido de se poder avaliar o desenvolvimento do 

interesse dos participantes acerca do tema, conta-se não só com o feedback 

dado pela responsável pela Universidade Sénior, como também com a 

hipótese de recorrer a um Grupo Focal, inicialmente impossibilitado pela falta 

de disponibilidade nos participantes no que toca ao tratamento do tema. 

  



Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

Saúde Sexual e VIH no Envelhecimento Página 47 
 

  



Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

Saúde Sexual e VIH no Envelhecimento Página 48 
 

 

7.2. Avaliação 
 

No sentido de melhor se fazer entender a apreciação do projecto em 

questão importa, antes de mais, salientar de forma tão sucinta quanto possível 

aquilo que se entende por avaliação. Assim, sendo esta uma parte integrante 

do projecto de intervenção, deve ser feita não apenas de modo a estimar o 

resultado final (avaliação final [ex-post] segundo Guerra [2002]) mas sim ao 

longo de todo o processo. Isto porque “…conhecendo os resultados e os 

efeitos da intervenção (…) ” (Guerra, 2002:175) é-nos permitido “…corrigir as 

trajectórias caso estas sejam indesejáveis” (Guerra, 2002:175). 

Avaliar é, portanto, “…o processo pelo qual se delimita, se obtém e se 

fornece informações úteis (…) é um aviso sobre a eficácia de uma intervenção 

ou de um plano que está a ser implementado” (Guerra, 2002:186). 

É neste contexto que se tomam por base alguns critérios de avaliação, 

nomeadamente:  
  adequação que pretende verificar se o projecto é ou não adequado “ao 

contexto do problema e da situação sobre o qual se pretende intervir” 

(Guerra, 2002:198);  

 pertinência que visa verificar se “… o projecto é justificável no contexto 

das políticas e estratégias do organismo, serviço” (Guerra, 2002:198); 

 eficácia que permite avaliar se “os objectivos foram atingidos e as 

acções previstas foram realizadas” (Guerra, 2002:198);  

 eficiência que, por sua vez se prende com os resultados obtidos 

relativos aos recursos utilizados (Guerra, 2002);  

 equidade que se refere à “distribuição e à repartição dos recursos entre 

os indivíduos e os grupos” bem como “à noção de justiça social”. Esta 

tenta averiguar se “os objectivos, a definição do grupo-alvo, a 

distribuição dos recursos aumentaram a igualdade de oportunidades ou 

geraram (agravaram) novas desigualdades” (Guerra, 2002:200); 

  impacte determina “em que medida se obteve uma melhoria da 

situação” (Guerra, 2002:200). 
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É desta forma que se permite a afirmar a validade do projecto em causa 

tendo por base os critérios supra referidos, desde logo pela adequação do 

mesmo. É cada vez mais imperativo abordar o tema para que possa ser 

convenientemente trabalhado. Nenhuma chamada de atenção é demais neste 

contexto, pelo contrário. Ainda que cada vez mais difundido este é um tema 

que não move o interesse da população alvo e, como tal, acaba por ser 

descurado pelos profissionais que com eles trabalham.  

No que respeita à pertinência do projecto, este encontra de facto 

justificação nas mais variadas instituições, não constituindo a Universidade 

Sénior excepção, sendo aliás a conjuntura ideal para trabalhar o tema através 

de estratégias de longo prazo pois este revelou-se um mote que exige um 

trabalho paulatino de passo a passo. 

Se nos debruçarmos sobre a eficácia registam-se as adaptações 

necessárias às dificuldades expostas, facto que levou a um reajuste do 

projecto. Mantendo os objectivos essenciais que se consideram atingidos, 

nomeadamente através da cada vez mais clara ideia para os responsáveis pela 

instituição de que este é um tema que urge tratamento e a que os alunos da 

Universidade Sénior se esquivam veementemente, a adaptação do projecto 

inicial por um menos ambicioso, porém igualmente importante, revelou a 

veracidade de que as questões relacionadas com a sexualidade no 

envelhecimento exigem um tratamento passo a passo. O mote foi dado. 

Se tivermos em conta a eficiência do projecto, estabelecendo relação 

entre os resultados obtidos e os recursos utilizados faz-se um balanço 

satisfatório por ser esclarecedor, embora relembrando (mais uma vez), a 

necessidade de ajuste relativamente ao inicialmente previsto, já que os 

recursos à priori cogitados revelaram constrangimentos para os intervenientes. 

A equidade enquanto factor alvo de avaliação também se revela positiva, 

sendo que a todos os intervenientes, responsáveis pela instituição, 

participantes do inquérito ou restantes alunos da Universidade Sénior de Beja, 

foi proporcionada a oportunidade de parar para pensar sobre um tema tão 

natural e de ainda tão difícil trato. 

Por último, pretendendo-se avaliar o impacte do projecto, considera-se 

que este teria uma apreciação mais fidedigna a médio/longo prazo. Contudo, 

só a confirmação por parte dos profissionais que diariamente privam com 
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elementos do universo da amostra de que de facto o tema precisa ser tratado e 

que é urgente criar estratégias que o levem à realidade dos seniores, já 

significa por si só uma melhoria da situação a que acresce o pequeno grande 

passo de fazer os intervenientes reflectir e falar sobre o tema.          

 
 

 

  



Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

Saúde Sexual e VIH no Envelhecimento Página 51 
 

Síntese Conclusiva 

A reflexão constitui-se enquanto exercício válido não só para qualquer 

profissional que trabalhe com a franja populacional a que nos referimos, mas 

também, e não menos importante, para qualquer cidadão. Trata-se 

objectivamente de uma questão que em muito depende de mentalidades, de 

culturas, no fundo, de contextos sociais. 

Exalta-se, por ora, e como grande aprendizado a retirar através da 

elaboração da pesquisa realizada, a necessidade de quebrar os estereótipos 

relacionados a um envelhecimento sem sexualidade. Tal facto acarreta várias 

consequências, nomeadamente o recurso a relações sexuais extraconjugais ou 

pós-viuvez sem qualquer tipo de protecção incorrendo em riscos relativos à 

mais difundida forma de transmissão do VIH, ou seja, através da relação 

sexual. 

Àqueles que envelheceram já portadores do vírus, independentemente 

do estádio de desenvolvimento do mesmo, juntam-se os que o contraíram em 

já enquanto ancião, ou apenas o detectam nesse mesmo tempo. “Muitos dos 

que contraíram a doença nas décadas de 80 e 90, e que na época receberam 

prognósticos sombrios de seus médicos, ganharam uma longa sobrevida e 

gozam hoje de saúde suficiente para levar um dia-a-dia próximo do normal”23. 

Em qualquer uma das situações se denota a clara necessidade de 

criação de estratégias de prevenção e cuidados direccionados para esta 

população, sexualmente esquecida, o que implica um esquecimento reflectido 

na saúde e que assume contornos verdadeiramente limitativos a qualquer 

investigação dada a relutância dos seniores na abordagem ao tema.  

Em consequência dessa mesma relutância não foi possível na recolha 

de dados a utilização de outro instrumento que não o mais impessoal e 

identificativo possível, ou seja, o inquérito por questionário. 

Visando o enriquecimento e maior sustentabilidade deste estudo, antes 

mesmo da aplicação do questionário, optar-se-ia pela exploração de um grupo 

focal, ou seja, a criação de uma discussão de grupo, com um pequeno número 

                                                             
23 http://veja.abril.com.br/150904/p_115.html - consultado em Setembro de 2012 
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de elementos que é geralmente associada à pesquisa de mercado qualitativa,24 

pelo que o seu tratamento surge ligado à análise de conteúdo. 

Uma sessão deveria variar entre uma a duas horas com o objectivo de 

captar informações sobre um número reduzido de tópicos, sendo que na 

situação particular do presente estudo pretendia-se a realização de duas 

sessões, com dois grupos distintos, cuja divisão assentaria no género 

(masculino ou feminino), dado o carácter do tema. Mesmo com os cuidados 

essenciais inerentes, a sua aplicação foi vedada pela falta de disponibilidade 

do público-alvo para participar num estudo que implicasse a sua exposição 

directa ou a sua discussão falada.      

Porém, no contexto deste estudo, importa sim reafirmarmos a 

importância da prevenção, dada a actual preocupação com políticas curativas, 

quando deveriam ser incentivadas medidas preventivas e de promoção da 

saúde, incluindo obviamente a saúde sexual entendida numa perspectiva muito 

além da ausência de doença. 

  Em suma, existe por parte da investigadora uma satisfação global por 

poder contribuir para uma chamada de atenção no que respeita ao tema. 

Passado o desapontamento pela falta de disponibilidade da população-alvo em 

participar de um estudo mais rico, mas que implicaria a intervenção directa dos 

participantes, e um primeiro contacto em que, desde logo, foi esclarecido que já 

se registaram tentativas de fazer os seniores participar em apresentações 

relacionadas com o tema, sem qualquer sucesso ou interesse, passou a dar-se 

valor, no âmbito deste projecto, às pequenas grandes vitórias. 

 Dentre elas destacam-se: conseguir a participação dos seniores, ainda 

que num registo diferente do inicialmente previsto, a tomada de consciência por 

parte dos profissionais de que este é um tema a que os anciãos preferem não 

dar destaque algum, preferindo mesmo quase ignorá-lo, bem como as 

conclusões retiradas do estudo elaborado que reflecte uma diferença entre 

aquilo que teoricamente os idosos pensam e as suas atitudes em relação à 

sexualidade, sentindo mesmo (40% dos inquiridos), que os familiares o(a) 

                                                             
24 http://pt.wikipedia.org/wiki/Focus_group  - consultado em 28 de Março 2013 
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vêem como alguém que ao cumprir o seu papel de pai/mãe/outro se demitiu 

das suas necessidades sexuais. 

 Ao supra referido acresce a ainda latente falta de esclarecimento no que 

toca aos métodos contraceptivos existentes e doenças sexualmente 

transmissíveis, embora a grande maioria considere a utilização do preservativo 

como importante e o identifique como meio de prevenir as doenças 

sexualmente transmissíveis.  

 Pelos estereótipos, pelos constrangimentos em tratar o tema, pela falta 

de clareza na informação de que dispõem os anciãos, é indispensável que este 

seja tratado e que a dificuldade em faze-lo não seja justificativa para que seja 

ignorado. 

 Neste sentido, mantendo sempre um interesse expresso em realizar a 

investigação inerente ao Projecto Final no âmbito das questões relacionadas 

com a sexualidade, há, ao longo do mestrado em causa, uma tendência natural 

para procurar conduzir todas as investigações para assuntos complementares, 

pelo que a pesquisa e análise bibliográfica tiveram inicio muito antes dos 

prazos limitativos relacionados com a elaboração deste projecto. 

 Contudo, embora não possa ser ignorado o esforço de alguns 

investigadores em trazer à tona o tema, e a capacidade de alguns outros em 

trabalhar a sexualidade em qualquer faixa etária de forma válida e 

respeitadora, há ainda um longo caminho a percorrer que passa as barreiras da 

investigação para a acção. 

 Paralelamente, ainda no que toca à saúde sexual enquanto tema deste 

projecto, opta-se por um olhar à situação mais extrema da falta de informação 

ou dos constrangimentos causados pelos preconceitos e estereótipos, ou seja, 

acrescenta-se a abordagem ao VIH, factor que adiciona um grau de dificuldade 

à per si repleta de clichés sexualidade. 

 Esta dificuldade traz um prazer especial à investigação pois demonstra a 

sua real utilidade, não se tratando apenas de mais uma investigação que vem 

repetir dados já adquiridos ou que não traz nada de novo ao contexto 

sociocultural em que se insere. 

 Assim, efectuado o contacto com a responsável pela instituição onde se 

pretendia realizar o estudo no sentido de averiguar a sua abertura em que o 

tema fosse tratado no seio da Universidade Sénior, parte-se, com a mesma, 
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para a análise de qual seria o melhor método de recolha de informação a 

utilizar. Foi rapidamente descartada pelos alunos a hipótese preferencial de 

realizar um grupo focal. Não havia qualquer aluno interessado em participar 

num estudo que implicasse a sua exposição oral, ainda que tenha sido deixada 

bem clara quer a linha respeitadora em que todo o trabalho decorreria, quer os 

fins académicos a que se destinava a investigação.  

 Sendo apenas um obstáculo, adaptou-se a recolha de informação à 

disponibilidade dos participantes. Muito embora não estivessem todos dotados 

do mesmo espírito colaborador, a recolha de dados através do inquérito por 

questionário não levantava tantas objecções, ainda que não arranca-se 

entusiasmo. Deste modo, projecta-se a possível realização de um Grupo Focal 

para depois de realizadas as principais acções do projecto.      

 Este último encontra ainda maior razão de ser na objecção dos 

participantes em tratar o tema de forma clara e aberta, vindo, como tal, 

corroborar a ideia inicial de necessidade de trabalhar o mote em causa. 

 Em suma, assume-se a satisfação global na realização deste estudo e 

reforça-se a necessidade urgente de tratar o tema nas diversas etapas de 

prevenção. Acresce ainda o importante factor de que o tema deve ser 

trabalhado não só pela população da faixa etária de interesse na investigação 

como também por profissionais e por todos os cidadãos em geral no sentido de 

evitar a repetição de um ciclo vicioso. Mais se assume a imperiosidade em criar 

estratégias de intervenção que passem a fronteira das teorias e realizem, de 

facto, um trabalho de acção. 
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Apêndice I 

Instituições de Atendimento e Acolhimento a Seropositivos em Portugal 

 Especificamente no que se refere a doentes com VIH, existem, segundo 

o relatório de 2006 da Carta Social, três tipos de respostas sociais: 

 Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial: “resposta que 

se destina a informar, orientar e apoiar social e psicologicamente 

indivíduos e famílias afectadas pelo VIH/SIDA com vista à prevenção e 

restabelecimento do seu equilíbrio funcional” (Ministério do Trabalho e 

da Solidariedade Social, 2006:53). 

 Serviço de Apoio Domiciliário: “resposta social que consiste na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a 

pessoas infectadas pelo VIH/SIDA que, por motivo de doença, não 

possam assegurar, temporária ou permanentemente a satisfação das 

suas necessidades básicas e/ou as actividades de vida diária” 

(Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2006:53) 

 Residência: “resposta social a desenvolver em equipamento destinada a 

pessoas infectadas pelo VIH//SIDA, em ruptura familiar e 

desfavorecimento sócio-económico” (Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, 2006:53). 

 Assim, segundo o relatório de 2006 da Carta Social, relativamente à 

rede de serviços e equipamentos sociais no continente, podemos verificar, no 

que concerne as respostas sociais para pessoas infectadas com VIH e suas 

famílias, a escassez dos mesmos, apresentando um total de 5%. Neste 

sentido, verifica-se uma maior concentração a centro e norte do país, 

observando-se uma nulidade a sul do mesmo. 

 Observa-se, segundo os dados consultados, uma grande concentração 

de instituições nos pólos urbanos mais importantes do país, como Coimbra, 

Porto e Lisboa, podendo este facto ser explicado exactamente devido às 

dimensões e aglomerado populacional que estas cidades possuem, pelo que 



Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

 
se justificam maiores necessidades a este nível. Verifica-se, contudo e 

infelizmente, que não existem respostas a este nível no distrito de Beja. 

 Para concluir, devem acrescentar-se os Centros de Aconselhamento e 

Detecção Precoce do VIH (CAD), dispersos pelo país, sendo eles “centros de 

diagnóstico que permitem o acesso voluntário, confidencial e gratuito ao teste 

do VIH, possibilitando a detecção precoce da infecção VIH”. Assim, podemos 

observar CAD’s nos Açores, em Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo 

Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, 

Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu. 



Apêndice II 

Guião para Focus Grupo a membros da Universidade Sénior de Beja 

 

 

Caracterização dos participantes: 

Idade., Género, Habilitações, estado civil, …… 

 

 

Objectivos 
Gerais 

Objectivos 
Específicos 

Dimensões Questões/Temas 
de reflexão 

 
 
 
 
 
 
 
 
Percepcionar a 
abrangência dos 
conhecimentos 
que os seniores 
têm acerca do 
tema da Saúde 
Sexual no 
envelhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Compreender as 
três componentes 
das Atitudes 
 
 

 
Cognitiva 
 

 
O que sabem 
sobre Saúde 
Sexual? 

 
Afectiva 
 

O que sentem em 
relação ao tema?  
 

 
 
 
Comportamental 

 
No que respeita 
ao tema, agem 
sempre de acordo 
com a opinião que 
acabou de 
expressar?  

 
 
Identificar quais os 
factores que 
determinam a 
saúde e o bem-
estar no 
envelhecimento 

 
 
Saúde e Bem-
estar no 
envelhecimento. 

 
 
No vosso 
entender, que 
factores 
determinam a 
saúde e o bem-
estar no 
envelhecimento? 

Perceber a 
influência de um 
Envelhecimento 
Bem Sucedido na 
vida afectiva do 
sénior  

 
 
 
 
 
Qualidade de 
vida do sénior 

De um modo 
geral, consideram-
se satisfeitos com 
a vida?  
Se não, o que de 
mais importante 
vos falta? 
Se sim, 
consideram que 



essa satisfação 
vos deixa mais 
acessíveis na 
vossa relação 
conjugal? E 
familiar? 
 
Na vossa opinião, 
o que é ter 
qualidade de 
vida? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender a 
opinião dos 
anciãos sobre a 
saúde sexual 
neste período 
etário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saúde sexual na 
população sénior 

O que entende por 
saúde sexual nos 
indivíduos mais 
velhos da 
população? 
 
A sexualidade diz 
respeito apenas 
ao acto sexual? 
 
Acham que existe 
prevenção dos 
riscos de doenças 
nestas idade? 
 
Acham que as 
pessoas estão 
informadas? 

 
 
 
Satisfação sexual 
 
 

Acham que de 
uma maneira 
geral, as pessoas 
mais velhas se 
encontram 
satisfeitas com a 
sua sexualidade? 
 
Consideram que 
uma pessoa pode 
sentir-se satisfeita 
pela inexistência 
de actividade 
sexual? 
 
Em relação à 
vivência da 
sexualidade, 
consideram que 



há diferença entre 
homens e 
mulheres? 

 Actividade e 
Auto-Estima 

O facto de uma 
pessoa se sentir 
útil nas suas 
actividades diárias 
pode, ou não, 
influenciar a sua 
auto-estima? 
 
Consideram 
importante a 
prática dessas 
actividades para 
se sentirem bem? 

Cuidados com a 
imagem 
 

Os cuidados com 
a imagem podem 
ser um factor 
condicionante no 
que toca à 
sexualidade?  
 

Percepção de 
prazer 

O que dá prazer 
nesta idade? 
 
Consideram que 
há uma idade 
definida para 
deixar de se 
preocupar com o 
prazer? 
 

Representação 
social e 
sexualidade  
 

O que acham que 
a sociedade 
pensa sobre 
namoro, 
casamento e sexo 
nas pessoas mais 
velhas? 

 
Compreender a 
noção que os 
seniores têm de 
comportamento 
sexual de risco 

 
Utilização de 
métodos 
contraceptivos e 
comportamentos 
de risco 
 
 

Consideram que 
existem 
comportamentos 
de risco nesta 
faixa etária? 
Quais? 
 
Quais os métodos 
contraceptivos 
que conhecem? 



Deles, quais os 
que podem, 
simultaneamente 
prevenir as 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis?  
 
Consideram 
importante a 
utilização do 
preservativo? 
 
O que entendem 
por 
comportamento 
sexual de risco? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Existe alguma 
reflexão ou 
informação que 
não tenha sido 
abordada e que 
queiram referir? 

 



Apêndice III 

Guião do Questionário sobre Saúde Sexual a membros da Universidade Sénior 

 

Objectivos 
Gerais 

Objectivos 
Específicos 

Dimensões Questões/Temas 
de reflexão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepcionar a 

abrangência dos 

conhecimentos 

que os seniores 

têm acerca do 

tema da Saúde 

Sexual no 

envelhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Averiguar a 

especificidade da 

situação pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização 

pessoal  

1. Idade? 

2. Sexo? 

3. Estado civil? 

4. Tem filhos? 

5. Quantos filhos 

tem? 

6. Quais as 

respectivas 

idades? 

7. Quais as suas 

habilitações 

literárias? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Compreender as 

três componentes 

das Atitudes 

 

 

 

 

Cognitiva 

 

 
8. Qual o seu nível 

de conhecimento 

sobre Saúde 

Sexual? 

 

Afectiva 

 

9. O que sente em 

relação ao tema?  

 

 

 

Comportamental 

 
10. No que 

respeita ao tema, 

age sempre de 

acordo com a 

opinião?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar quais os 

factores que 

determinam a 

saúde e o bem-

estar no 

envelhecimento 

 

 

Saúde e Bem-

estar no 

envelhecimento. 

 
 
11. Que factores 

determinam a 

saúde e o bem-

estar no 

envelhecimento? 

 

 

 

Perceber a 

influência de um 

Envelhecimento 

Bem Sucedido na 

vida afectiva do 

sénior  

 

 

 

 

 

Qualidade de 

vida do sénior 

12. Está satisfeito 

com a vida?  

13. Se não, o que 

de mais 

importante lhe 

falta? 

14. Se sim, 

considera que 

essa satisfação 

o/a deixa mais 

acessível na sua 

relação conjugal?  

15. O que é para 

si ter qualidade de 

vida? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde sexual na 

população sénior 

 
16. A sexualidade 

diz respeito 

apenas ao acto 

sexual? 

17. Acha que as 

pessoas têm 

preconceitos em 

relação à 



 

 

 

 

 

 

Compreender a 

opinião dos 

anciãos sobre a 

saúde sexual 

neste período 

etário 

 

sexualidade na 

velhice? 

 

 

 

Satisfação sexual 

 

 

18. Está 

satisfeito/a com a 

sua sexualidade? 

19. Uma pessoa 

pode sentir-se 

satisfeita pela 

inexistência de 

actividade sexual? 

20. Em relação à 

vivência da 

sexualidade, há 

diferença entre 

homens e 

mulheres? 

 Actividade e 

Auto-Estima 

21. Sentir-se útil 

nas suas 

actividades diárias 

pode influenciar a 

sua auto-estima? 

22. Considera 

importante a 

prática de 

algumas 

actividades para 

se sentir bem? 

Cuidados com a 

imagem 

 

23. Os cuidados 

com a imagem 

podem ser um 

factor 

condicionante no 

que toca à 



sexualidade?  

 
Percepção de 

prazer 

24. Há uma idade 

definida para 

deixar de se 

preocupar com o 

prazer? 

 
Representação 

social e 

sexualidade  

 

25. Acha que a 

sociedade aceita 

de forma natural o 

namoro, 

casamento e sexo 

nas pessoas mais 

velhas? 

 

Compreender a 

noção que os 

seniores têm de 

comportamento 

sexual de risco 

 

Utilização de 

métodos 

contraceptivos e 

comportamentos 

de risco 

 

 

26. Considera que 

existem 

comportamentos 

de risco nesta 

faixa etária?  

27. Quais os 

métodos 

contraceptivos 

que conhece?  

28.Deles, quais os 

que podem, 

simultaneamente 

prevenir as 

doenças 

sexualmente 

transmissíveis?  

29. Considera 

importante a 

utilização do 



preservativo? 

30. O que 

entendem por 

comportamento 

sexual de risco? 

31.Que doenças 

sexualmente 

transmissíveis 

conhece? 

 
 
 
 
 
 

 
Espaço para 

expressão livre 

relativamente ao 

tema 

32. Existe alguma 

reflexão ou 

informação que 

não tenha sido 

abordada e que 

queiram referir? 

 



Apêndice IV 
 
Questionário – Saúde Sexual e VIH no envelhecimento 

 
1 - Caracterização Pessoal 
1. Idade:  

 

2. Sexo: 

      1.       Feminino          2.      Masculino 

 

3. Estado Civil: 

      1.       Solteiro(a)            2.  2.  Casado(a)       3.      Divorciado(a) 

      4.       Viúvo(a) 

 

4. Tem filhos? 
     1.       Sim                  2.         Não (passe para a questão nº 7) 

 

5. Quantos filhos tem? 

1.       Um                   2.       Dois                  3.       Três 

 

4. Mais. Quantos?______ 

 

6. Quais as suas habilitações literárias? 

1.      1º Ciclo                2.         2º Ciclo           3.       3º Ciclo 

4.       Secundário         5.         Licenciatura    6.       Mestrado 

7.      Doutoramento     8.         Outro. Qual?_______________  

 

2 – Cognitiva 

7. Qual o seu nível de conhecimento sobre Saúde Sexual? 

Este inquérito por questionário destina-se averiguar a abrangência dos 
conhecimentos que os seniores têm acerca do tema da Saúde Sexual no 
envelhecimento. Para tal, considera-se conveniente realçar que o mesmo se 
destina a fins exclusivamente académicos sendo, portanto, de carácter 
anónimo. 
Assim, solicita-se a vossas excelências que respondam a todas as questões, 
assinalando a opção mais adequada com um x. 



    1.       Fraco          2.         Moderado  

    3.       Forte          4.        Total 

 
3- Afectiva 
8.O que sente em relação ao tema? 

_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
     
4- Comportamental 
9. No que respeita ao tema, age sempre de acordo com a sua opinião? 

     1.      Sim            2.      Não 
                                      
5. Saúde e Bem-estar no envelhecimento 
10. Que factor determina a saúde e o bem-estar no envelhecimento? 

     1.      Ausência de doença              2.      Bom relacionamento conjugal    

     3.    Bom relacionamento familiar 4.      Pratica desportiva 

     5   .   Outros. Quais?_______________________________________ 

     __________________________________________________________ 

 

6. Qualidade de vida do sénior 
11. Está satisfeito(a) com a vida? 

1.     Sim  (Passe para a questão n.º 14)           2.       Não (Ignore a questão 

n.º14)             

12. Se não, o que de mais importante lhe falta? 

_________________________________________________________ 

 

13. Se sim, considera que essa satisfação o/a deixa mais acessível na sua 

relação conjugal? 

 1.      Sim   2.       Não 

14. O que é para si ter qualidade de vida? 

     1.      Não fazer nada    2.      Viajar     3.      Estar com a família 

     4.      Não estar stressado(a) 

     5.    Outros. Quais?______________________________________ 

7- Saúde sexual na população sénior 
15. A sexualidade diz respeito apenas ao acto sexual? 



      1.      Sim            2.      Não  

 

16. Acha que as pessoas têm preconceitos em relação à sexualidade na 

velhice? 

     1.      Sim   2.       Não 

 

8- Satisfação Sexual 
17. Está satisfeito/a com a sua sexualidade? 

   1.       Sim                        2.       Não                  

   

 18.Uma pessoa pode sentir-se satisfeita pela inexistência de actividade 

sexual? 

   1.       Sim               2.       Não           

    

19. Em relação à vivência da sexualidade, há diferença entre homens e 

mulheres? 

   1.       Sim     2.       Não 
 
9- Actividade, Auto-estima e Cuidados com a imagem 
20. Sentir-se útil nas suas actividades diárias pode influenciar a sua auto-

estima? 

   1.       Sim         2.       Não       

 

21. Considera importante a prática de algumas actividades para se sentir bem?         

   1.       Sim                     2.       Não   

 

22. Os cuidados com a imagem podem ser um factor condicionante no que 

toca à sexualidade? 

   1.       Sim          2.       Não 

 
10- Percepção de prazer 
23. Há uma idade definida para deixar de se preocupar com o prazer? 

   1.       Sim        2.       Não 



 
11- Representação social e sexualidade 
24. Acha que a sociedade aceita de forma natural o namoro, casamento e sexo 

nas pessoas mais velhas? 

  1.       Sim         2.      Não 

 

25. Acha que os seus familiares o(a) vêem como alguém que ao cumprir o seu 

papel de pai/mãe/outros se demitiu de todas as necessidades sexuais? 

  1.       Sim        2.      Não  

 

12- Utilização de métodos contraceptivos e comportamentos de risco 
26. Considera que existem comportamentos de risco nesta faixa etária? 

  1.      Sim          2.       Não 

 

27. Quais os métodos contraceptivos que conhece?  

  1.      Pilula   2.    Preservativo   3.    DIU    4.    Abstinência periódica 

  5.     Implantes   6.     Todos os anteriores 

 

28. Deles, quais os que podem, simultaneamente prevenir as doenças 

sexualmente transmissíveis? 

 1.      Pilula   2.     Preservativo   3.     DIU    4.     Abstinência periódica 

 5.     Implantes  6.     Todos os anteriores 

 

29. Considera importante a utilização do preservativo? 

1.     Sim   2.     Não 

 

30. O que entende por comportamento sexual de risco? 

 1.    Ter relações sexuais fora do casamento  

 2.      Mudar constantemente de parceiro sexual    

 3.     Ter relações sexuais sem utilizar  qualquer método contraceptivo            

 4.    Ter relações sexuais sem utilizar preservativo 

5.     Todas as anteriores 

 

31. Que doenças sexualmente transmissíveis conhece? 



1.       Herpes        2.     VIH – Sida    3.     Hepatite 

4.     Candidiase 5.     Chatos           6.    Todas as anteriores 

 

 Espaço para expressão livre relativamente a este assunto 
32. Existe alguma reflexão ou informação que não tenha sido abordada e que 

queiram referir? 

 

 

 

 

 

 

Grata pela sua colaboração, 

Nicole Lança 

Aluna do Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 
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Anexos 



Anexo I 

Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes com VIH/SIDA 

Direitos… 

• Direito a não ser discriminado nos locais de trabalho, de ensino, de 

assistência médica, de divertimento ou em qualquer situação. 

• Direito à liberdade. 

• Direito à reserva da vida familiar e privada. 

• Direito à confidencialidade em relação aos dados de saúde que lhe dizem 

respeito, por parte de todos os profissionais de saúde ou outros que tenham 

conhecimento dos mesmos. 

• Direito à imagem. 

• Direito à protecção da saúde. 

• Direito a ser tratado com delicadeza, urbanidade e dignidade nos serviços de 

saúde. 

• Direito a consentir e a recusar exames e tratamentos desde que tal não ponha 

em causa a saúde de terceiros. 

• Direito a ser informado de forma clara sobre o seu estado de saúde e 

respectiva evolução antes de dar o seu consentimento à realização de 

quaisquer actos de saúde. 

• Direito de não pagar taxa moderadora nos serviços de saúde desde que 

apresente documento assinado pelo médico, onde conste a justificação da 

isenção sem especificação da enfermidade. 

• Direito à segurança social. 

• Direito à educação. 

• Direito a casar e constituir família 

• Direito a não sofrer tratamentos desumanos ou degradantes. 



• Direito de resistência a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, 

liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão, quando não 

seja possível recorrer à autoridade pública. 

 

Deveres … 

• Dever de usar o preservativo em qualquer tipo de relação sexual. 

• Dever de só emprestar seringas convenientemente desinfectadas. 

• Dever de desinfectar todos os locais onde derrame sangue ou outros líquidos 

corporais. 

• Dever de colaborar com os profissionais de saúde que o assistem. 

• Dever de informar os parceiros sexuais do seu estado de saúde, bem como 

as pessoas a quem o desconhecimento possa criar risco de contaminação. 

• Dever de informar e de praticar todas as formas de prevenir a propagação da 

infecção. 

• Dever de obter informação e aconselhamento adequado na perspectiva de 

querer ter filhos. 

 

*Fonte: documentos facultados pela ULSBA 

 



Anexo II 

Actividades da RUTIS 

Todos os anos a RUTIS apresenta um novo plano de actividades para esse 

ano lectivo. 

Esse plano inclui normalmente: 

A Reunião Magna do Concelho Geral das UTIs: Este evento marca o início do 

ano lectivo e realiza-se em Outubro ou Novembro em Almeirim, e serve para 

debater os assuntos mais importantes para as UTIs assim como para 

apresentar o relatório de actividades do ano anterior e a apresentação do 

próximo plano de actividades. Os destinatários são os dirigentes das UTIs e é 

presidida pela Mesa do Conselho Geral. 

Concurso de Cultura Geral: Esta actividade, que reúne no máximo 21 equipas 

das UTIs, é um concurso de perguntas e respostas sobre cultura geral 

(História, Português, Vida das UTIs, Matemática e Actualidades) com 3 meias-

finais e uma final com 6 equipas. Realiza-se sempre no final de Janeiro na 

Universidade que ganhou no ano anterior. 

 

Festivais de grupos musicais: Estes eventos reúnem no máximo 6 grupos 

musicais das nossas UTIs (tunas, coros, orfeões, cavaquinhos, etc.) e serve 

para as UTIs apresentarem os seus talentos vocais e instrumentais. Realizam-

se usualmente 2 a 3 por ano entre os meses de Março a Maio 

 

Festivais de Teatro Sénior: Este festival é uma oportunidade para as UTIs 

apresentarem as suas peças de teatro e expressão dramática. Realizam-se 1 

ou 2 vezes por ano, nos meses de Março a Maio, com a participação máxima 

de 5 UTIs 

 

Dia Nacional das UTIs e Festa da RUTIS: Dia 21 de Maio (dia mundial de 

diversificação cultural) é o dia comemorativo do movimento das UTIs em 



Portugal. Apesar das comemorações oficiais realizarem-se num local do país, a 

rede convida sempre as UTIs a comemorarem este dia a nível local. No dia 21 

de Maio a RUTIS entrega um prémio de reconhecimento à entidade ou pessoa 

que se tem destacado pelo apoio às UTIs. Na festa podem participar, no 

máximo 4 UTIs com espectáculos de música, dança ou teatro. 

 

Gala de Dança: Música, movimento, dança. A Gala de Dança é o momento em 

que os nossos alunos demonstram os seus dotes de dançarinos ou bailarinos. 

São permitidos diversos tipos de dança (clássica, desportiva, de salão, 

folclórica, popular, de roda, etc.). Realiza-se uma vez por ano em Maio ou 

Junho e acolhe até 5 UTIs. 

 

Encontro Nacional: É o nosso maior evento e reúne todas as UTIs e alunos que 

se queiram associar neste dia que queremos sempre de festa, convívio e 

alegria. É o término do nosso ano lectivo e realiza-se no final de Maio ou início 

de Junho. Em 2013 será em Elvas, em 2014 em Grândola e em 2015 em 

Miranda do Corvo. 

 

Outras actividades: 

a) A manutenção do site e a publicação do jornal das UTIs 

b) A Universidade Sénior Virtual. 

c) O Núcleo de Investigação Sénior. 

d) Apoio técnico á criação de novas UTIs. 

e) Organização dos Congressos Mundiais do Envelhecimento Activo. 

f) Apoio á investigação académica e cientifica.  

g) Defesa e representação, junto das entidades públicas e privadas, das UTIs. 

 



Anexo III 

Parceiros da RUTIS 

A RUTIS tem desenvolvido uma rede de parcerias com várias instituições que 

tem resultado em mais valias para todos os stakeholders (UTIS, seniores e 

empresas). 

Sendo a RUTIS uma instituição de utilidade pública, e deste modo beneficiando 

do mecenato social, temos criado valor acrescentado quer para as UTIs , quer 

para as empresas que nos apoiam. 

Os nossos principais parceiros, a nível privado, são: 

Fundação PT 

- A Fundação PT tem um acordo com a RUTIS para disponibilização de uma 

sala no Fórum Picoas para a Pós-graduação em Cidadania Ativa e a realização 

dos Laboratórios TIC. 

Rádio SIM  

- A RUTIS tem um acordo com a Rádio SIM, do grupo Rádio Renascença, para 

a divulgação e promoção das actividades da RUTIS. 

Âmbar: 

- A Âmbar cede diverso material escolar à RUTIS para as suas actividades. 

(Em vigor) 

Allianz 

- A companhia de seguros Allianz desenvolveu um seguro escolar especifico 

para as UTIs e seus alunos. (Em vigor) 

SIC Esperança: 

- A SIC Esperança foi o primeiro apoio da RUTIS e divulga, sempre que 

possível, as actividades das UTIs nos canais SIC. (Em vigor) 

Sonae Sierra 

- A Sonea Sierra cede os seus espaços nos Centros Comerciais da Sonae para 

divulgação das actividades das UTIs. (Em vigor) 

 

 

 

  



Anexo IV 

Responsabilidade Social das Empresas (RUTIS) 

A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) é "um compromisso 

empresarial que contribui para um desenvolvimento económico sustentável, 

trabalhando com os seus colaboradores, as suas famílias, a comunidade local 

e a sociedade de forma a melhorar a sua qualidade de vida." in 

www.bcsdportugal.org 

A RUTIS é uma Instituição de Utilidade Pública e de vocação social tem 

beneficiado e promovido a Responsabilidade Social nas Empresas que se 

associaram a este projecto no âmbito do Mecenato Social (Decreto-Lei n.º 

74/99, artigo 2). 

A RSE esteve em destaque no I Congresso Mundial do Envelhecimento Activo, 

organizado pela RUTIS, em Fátima em Outubro de 2007, no qual foram 

apresentados alguns case studies relacionados com as Universidades 

Seniores. 

Os stakeholders da RUTIS são os alunos seniores, as UTIS e os seus 

dirigentes, as comunidades onde as UTIS actuam, os parceiros (institucionais e 

privados). 

São estes os elementos para quais as RUTIS foi criada e que a fazem mover, 

assumindo cada um o seu papel determinante nesta rede. 

 



Anexo V 

Núcleo de Investigação do Envelhecimento Activo 

 

A RUTIS, em 2007, criou o NIEA (Núcleo de Investigação do 

Envelhecimento Activo) para estudar e investigar os temas do envelhecimento 

activo, da formação de adultos, da gerontologia, androgogia e geriatria. 

O NIEA oferece anualmente duas bolsas de pós-graduação para 

estudos superiores nestas áreas. 

O NIEA é composto por especialistas nestes domínios, nacionais e 

estrangeiros. Se gosta de estudar o tema da gerontologia, leia o nosso 

regulamento e junte-se ao NIS (nis@rutis.pt). 

O NIEA também tem protocolos com diversos gabinetes de investigação 

de Universidades e Politécnicos do país, como a UNIFAI. Através desses 

protocolos, a RUTIS facilita o acesso de estudantes de mestrado e 

doutoramento às UTIS e tem acesso às suas conclusões. Eis alguns exemplos: 

 

 "As UTIs - Da solidão aos motivos da sua frequência", tese de 

Doutoramento da Doutora Helena Monteiro (2008). Faculdade de Psicologia do 

Porto 

     "Envelhecimento Activo", (2007), apresentação da Doutora Constança 

Paúl 

 "A importância do exercicio fisico para a saúde do idoso", (2008), tese de 

licenciatura de Pedro Pascóa na Universidade Fernando Pessoa no Porto 

 "A qualidade de vida dos alunos das UTIS" por NIS, (2005) 

 "A Caracterização das UTIs" por NIS, (2008) 

 "As UTIs em Portugal" por Mestre Luís Jacob, (2007) 

 "Da importância de programadas destinos à educação de seniores na 

sociedades de hoje" por Doutora Maria Graça Pinto, (2007) 

 "O ensino e a formação dos seniores: As UTIs" de Mestre Ana Carvalho, 

(2007) 

 "Formação eficaz com e para seniores - O manual Lena" - Projecto 

Europeu, (2007) 



 "As universidades da Terceira Idade em Portugal. Contributos para uma 

caracterização". Resumo da Tese de Doutoramento de Esmeraldina Veloso, 

(2004) 

 "As UTIs: Resposta social ou educativa?" por Mestre Luis Jacob. 

 "O Conceito da imagem cooperativa: As UTIs" por Dra. Marta Loureiro, 

(2005) 

 "Ensinar e aprender com a 3ª Idade" por Dra. Flávia Oliveira e Rita 

Cássia Oliveira (Brasil), (2002) 

 "Desenvolvimento de jogos informáticos para a terceira idade"por Anibal 

Guedes e Naiara Sebben (Brasil), (2006) 



Anexo VI 

Benefícios de ser membro da RUTIS 

 

Ser membro da RUTIS tem várias vantagens para as Universidades e 

Academias Seniores, assim como para os alunos: 

 

Ser membro da RUTIS, para as Universidades, significa que: 

- A UTI é certificada e aceite publicamente; 

- Faz parte da maior associação nacional de UTIs; 

- É membro do Concelho Geral, que é orgão colegial da RUTIS que organiza o 

funcionamento das UTIs; 

- Tem acesso aos apoios que a RUTIS recebe dos seus parceiros; 

- Recebe e pode enviar noticias para a revista e jornal das UTIS; 

- Está presente no site da RUTIS com as suas informações; 

- Pode enviar SMS para os seus alunos directamente do site; 

- Recebe regularmente informações de interesse; 

- Tem apoio técnico e juridico quando necessitar; 

- Pode participar e co-organizar as actividades da RUTIS. 

 

 

Ser membro da RUTIS, para os alunos, significa que: 

- Fazer parte de uma UTI é que não tem fins lucrativos, que é uma instituição 

reconhecida publicamente e funciona correctamente; 

- Tem acesso a um seguro escolar feito especialmente para si; 

- Pode ter um cartão de aluno que lhe dá descontos em vários serviços; 

- Pode participar nas actividades da RUTIS; 

- Lê gratuitamente e poder enviar textos para o jornal das UTIS. 
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