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RESUMO

O presente estudo aborda as questões relacionadas à aprendizagem das mulheres idosas pelas
campanhas oficiais do Ministério da Saúde do Dia Mundial de Luta contras AIDS no Brasil,
visando a adoção de práticas sexuais seguras. Tem como objetivo geral analisar se as
campanhas educativas do Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS promovem o conhecimento
necessário para a adoção de práticas sexuais seguras em mulheres acima de 60 anos do
Município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ. O presente estudo pretende identificar a
percepção e o comportamento sexual destas mulheres frente ao perfil epidemiológico do
HIV/AIDS, considerando as especificidades do gênero, sexualidade, vulnerabilidade e o
contexto sociocultural. Problematiza questões históricas, sociais e biológicas do processo de
envelhecimento feminino correlacionado à saúde (perfil epidemiológico da doença), às
políticas públicas (participação social, cultural, econômica-previdência e política das
mulheres) e as questões socioculturais (estereótipos de degradação biopsicossocial da 3ª
idade). O universo deste estudo foi constituído por idosas, com idade igual ou superior a 60
anos, frequentadoras do projeto Universidade Aberta da 3ª idade do Instituto Federal
Fluminense IFF de Bom Jesus do Itabapoana-RJ. Este estudo foi desenvolvido a partir de uma
pesquisa aplicada, com delineamento transversal, seguindo uma abordagem qualitativa diante
do problema exposto. Caracterizou-se ainda como exploratória e descritiva a partir dos
objetivos apresentados. A amostra deste estudo foi selecionada de forma não probabilística
intencional e finita, tendo todas as participantes assinado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e respondido aos instrumentos de coleta de dados: 1) Formulário Inicial
(Identificação, Comportamento, Aprendizagem Socioepidemiológica do HIV/AIDS); 2)
Formulário de Comparação (Aprendizagem e Adoção de Práticas Sexuais Seguras) e; 3)
Roteiros de Entrevistas individuais (Campanhas Educativas do MS de 2011, 2012 e 2013
respectivamente). Os procedimentos de pesquisa utilizados foram: 1) Oficinas de Educação
em saúde desenvolvidas em encontros semanais e, 2) Entrevistas Individual – Campanha
Educativa MS 2011 (Subjetividade, Campanhas Educativas e Sexo na 3ª Idade); Campanha
Educativa MS 2012 (Subjetividade, Campanhas Educativas e Sexo na 3ª Idade); e Campanha
Educativa MS 2013 (Subjetividade, Campanhas Educativas e Sexo na 3ª Idade). Os dados
coletados foram apresentados por meio de análise bibliométrica (apresentando as frequências
e descrevendo-as). Os resultados deste estudo demonstram que a maioria das mulheres idosas
são sexualmente ativas; possuem uma percepção negativa de sua qualidade de vida sexual;
expressam interesse pelo tema, mas não entendem ou apresentam baixa aprendizagem pelas
Campanhas do Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS; não se consideram em risco; e sua
aprendizagem não influencia na adoção de comportamentos sexuais seguros.

Palavras - chave: HIV/AIDS, mulheres idosas, educação em saúde, percepção e
comportamento sexual.

ABSTRACT

This study addresses the issues related to learning of older women by official campaigns of
the Ministry of Health of the World Fighting cons AIDS Day in Brazil, aimed at the adoption
of safer sexual practices. Its general objective is to analyze the educational campaigns of the
Ministry of Health on HIV / AIDS knowledge to promote the adoption of safer sex practices
in women over 60 years in the city of Bom Jesus do Itabapoana-RJ. This research aims to
identify the perception and the sexual behavior of women across the epidemiological profile
of HIV / AIDS, considering the specifics of gender, sexuality, vulnerability and the
sociocultural context. Discusses historical, social and biological issues of health correlated
female aging process (epidemiological profile of the disease), public policies (social
participation, cultural, economic, security and women's political) and socio-cultural issues
(biopsychosocial degradation stereotypes the 3rd age). The universe of this study consisted of
elderly women aged over 60 years, project frequenters Open University of the 3rd Age
Fluminense Federal Institute IFF of Bom Jesus do Itabapoana RJ. This study was developed
from an applied research, with cross-sectional design, following a qualitative approach on the
above problem. Was characterized as still exploratory and descriptive from the goals
presented. The sample was selected unintentionally and finite probabilistic manner, and all
participants signed the Informed Consent and answered the data collection instruments: 1)
Initial Form (Identification, Behavior, Learning Socioepidemiológica HIV / AIDS); 2)
Comparison Form (Learning and Adoption Practice Safe Sex) and; 3) Individual interviews
Routing (MS Education Campaigns of 2011, 2012 and 2013 respectively). And research
procedures used were: 1) Health education workshops developed in weekly meetings and, 2)
Individual Interviews - Educational Campaign 2011 MS (Subjectivity, Education and Sex
Campaigns in 3rd Age); Educational Campaign MS 2012 (Subjectivity, Education and Sex
Campaigns in 3rd Age) and; Educational Campaign MS 2013 (Subjectivity, Education and
Sex Campaigns in 3rd Age). Data were presented by means of bibliometric analysis
(presenting the frequencies and describing them). The results of this study show that the
majority of older women are sexually active, have a negative perception of their quality of
sexual life, expressing interest in the subject, but do not understand or have low learning by
the Ministry of Health campaigns on HIV / AIDS, not are considered at risk and their learning
does not influence the adoption of safe sexual behaviors.

Keywords: HIV / AIDS, older women, health education, awareness and sexual behavior.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este estudo problematiza campanhas educativas oficiais do Ministério da Saúde para o
Dia Mundial de luta contra AIDS no Brasil, veiculadas nos últimos 3 anos, analisando a
percepção das mulheres acima de 60 anos quanto à aprendizagem acerca das informações,
riscos de contaminação por HIV/AIDS e seu desenvolvimento etário frente ao perfil
epidemiológico da doença no Brasil.
Historicamente, o governo e os órgãos epidemiológicos só reconheceram a mudança
do perfil da AIDS no Brasil e sua relevante importância entre as mulheres em 1990. Sendo
que, a forma de transmissão por relação sexual entre heterossexuais é a categoria que continua
a crescer, apresentando um aumento exorbitante na correlação homem e mulher de 24/1 na
década de 80 para 2/1 no cenário epidemiológico atual do Brasil.
Neste contexto, a mulher, por seu aspecto biológico, é mais suscetível à infecção pelo
HIV que o homem, por razões anatômicas e fisiológicas. Por esta razão, a mulher corre o
dobro do risco de contrair o HIV que o homem. O Ministério da Saúde ainda aponta como
fator da progressão de casos de AIDS entre mulheres, além do anatômico e fisiológico, o de
gênero (marginalização sociocultural).
Pesquisas na área da saúde apontam que, a partir da implementação do tratamento com
antirretrovirais, os portadores de HIV apresentam uma expectativa de vida maior e melhor
qualidade de vida devido a estes avanços terapêuticos - por isso a preocupação com a
qualidade de vida dos infectados vêm aumentando. Mas ainda é possível observar que as
mulheres chegam mais tardiamente aos serviços de saúde ou não são diagnosticadas. Dessa
forma, é possível identificar que as mulheres são negligenciadas pelos que fazem parte de sua
vida (família, social, cultural).
A avaliação da qualidade de vida é uma medida significativa para identificar
mudanças na saúde, efeitos do tratamento, promoção da saúde e prevenção da mortalidade,
tornando-se indispensável para identificar as condições necessárias a uma vida com
qualidade. Nesse sentido, é possível identificar o aumento da qualidade de vida dos indivíduos
e populações com HIV/AIDS no Brasil e no mundo, já que os indicadores relacionados à
qualidade de vida compreendem questões como promoção e prevenção de agravos à saúde e,
consequentemente, à mortalidade (prevalência do tratamento).
O município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ apresenta população total de 35.384
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habitantes, de acordo com o IBGE (2010), distribuídos em uma área de 598,40 km, com
distância da Capital de 251.8 Km. Historicamente, o município reconquistou sua autonomia
no ano de 1939, o qual conserva quase todos os costumes e tradições dos seus antepassados
procedentes de Portugal. Marcado por costumes e tradições religiosas, o município tem como
parte de sua história a guarda das "Relíquias da Coroa e do Cetro do Divino Espírito Santo",
chegadas de Portugal e conservadas com autorização do Senhor Bispo de Mariana.
O Programa Universidade Aberta da 3ª Idade, desenvolvido pelo Instituto Federal
Fluminense (IFF), localizado no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, realiza ações de
políticas públicas e diretrizes governamentais de inclusão educacional, social e produtiva de
mulheres em situação de vulnerabilidade social. O objetivo principal do programa é
proporcionar uma formação educacional, profissional e tecnológica, que permita elevação de
escolaridade, autonomia, acesso ao trabalho.

Problema
Como as campanhas educativas do ministério da saúde sobre HIV/AIDS refletem no
comportamento sexual das mulheres acima de 60 anos do Município de Bom Jesus do
Itabapoana-RJ?

Hipótese
Acredita-se que as campanhas educativas do ministério da saúde sobre HIV/AIDS não
interferem no comportamento sexual das mulheres acima de 60 anos do município de Bom
Jesus do Itabapoana-RJ, pois os programas e ações educativas estão voltados para o público
jovem.

Objetivos
Objetivo Geral
Analisar se as campanhas educativas do Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS
promovem o conhecimento necessário para a adoção de práticas sexuais seguras por mulheres
acima de 60 anos do Município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ.

Objetivos Específicos
1- Identificar as propostas desenvolvidas nas campanhas educativas do ministério da saúde
sobre HIV/AIDS nos últimos 3 anos.
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2- Analisar o entendimento das mulheres acima de 60 anos, do Município de Bom Jesus do
Itabapoana-RJ, sobre as campanhas informativas do ministério da saúde sobre HIV/AIDS dos
últimos 3 anos.
3- Descrever as influências de gênero, a partir de uma perspectiva sócio-histórica sobre a
sexualidade feminina frente ao envelhecimento.
4- Analisar o nível de informação das mulheres acima de 60 anos do Município de Bom Jesus
do Itabapoana-RJ sobre HIV/AIDS antes e depois das oficinas realizadas nesta pesquisa.

Justificativa
A relevância deste estudo se justifica pela contribuição social e acadêmica para a
implementação de políticas públicas e o redirecionamento da aprendizagem e das informações
no que diz respeito ao esclarecimento da população sobre o perfil epidemiológico do
HIV/AIDS. O teor das informações disponibilizadas nas campanhas educativas do Ministério
da Saúde e a transmissão/condução dessas mensagens são significativos para que as mulheres
expostas ao risco de infecção pelo HIV/AIDS percebam que a doença pode atingi-las.
Ressaltando a necessidade de explicitar especificidades do perfil do HIV/AIDS na
elaboração e divulgação das mensagens visando aplicabilidade as mulheres, pode-se observar
a dificuldade das mulheres acima de 60 anos se projetarem nas imagens expostas pelas
campanhas educativas de HIV/AIDS do Ministério da Saúde, uma vez que valores
socioculturais e afetivo-sexuais estão presentes nas campanhas educativas e na cultura
brasileira. Ainda é possível observar as tensões presentes nos casais quando abordados sobre
suas práticas sexuais. Ficam, pois, assim evidente as assimetrias de gênero no processo de
comunicação da mídia, da sociedade e entre casais.
Nesse sentido, é necessário questionar os modelos sexuais tradicionalmente aceitos e
as questões impeditivas da adoção de práticas sexuais seguras pelas mulheres, os quais
caracterizam a situação de vulnerabilidade diante do risco de contaminação pelo HIV/AIDS.
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MARCO TEÓRICO
2.1 HIV/AIDS: conceito, epidemiologia e preconceito

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) pertence à família dos retrovírus humanos
(Retroviridae) e à subfamília dos lentivírus. Os quatro retrovírus humanos reconhecidos
pertencem a dois grupos distintos: aos retrovírus, que são transformadores, e aos vírus da
imunodeficiência humana o HIV 1 e HIV 2, que causam efeitos citopáticos (alterações
celulares). A causa mais comum da doença pelo HIV no mundo inteiro é o HIV 1, que
compreende vários subtipos com distribuições geográficas diferentes. O reservatório natural
do HIV 1 é o chimpanzé Pan troglodytese, a fonte mais provável da contaminação humana; já
o HIV 2 está estreitamente relacionado do ponto de vista filogenético, ao vírus da
imunodeficiência símia (SIV) em macacos SootyMangabeys, sendo este identificado pela
primeira vez em 1986 em africanos ocidentais, e que era originalmente restrito à África
Ocidental. Entretanto, já foram identificados casos no mundo inteiro, sendo o HIV transmitido
por contato homossexual e heterossexual, por sangue e hemoderivados, por mães infectadas a
seus filhos na gestação, parto ou através do aleitamento. Em 25 anos de pesquisas não há
evidência da transmissão do HIV por picadas de insetos (BRAUNWALD, 2008).
O HIV é o agente etiológico da AIDS, apresenta uma estrutura icosaédrica (forma
geométrica), sendo um vírus de RNA que inicia seu ciclo de replicação pela ligação de alta
afinidade de sua proteína ao receptor CD4 presente na membrana dos linfócitos TCD4, que,
por sua vez, auxiliam o sistema imune ou nos co-receptores CCR5 e CXCR4 presentes em
outras células do corpo. Quando alcançado o núcleo da célula hospedeira, a proteína viral
catalisa a reserva de RNA viral a partir do DNA hospedeiro, resultando em um DNA de fita
dupla do HIV. Com a ativação da célula, o DNA viral, pela enzima “integrase”, se integra ao
cromossomo da célula hospedeira; este processo envolve posteriores modificações da célula
do hospedeiro para intensificar o crescimento do vírus e a regulação gênica viral
(BRAUNWALD, 2008).
Braunwald (2008) expõe que a infecção pelo HIV é crônica, com variação do grau de
replicação viral. Os indivíduos infectados podem não apresentar variações clínicas da doença
por um período médio de 10 anos, sendo que a infecção pelo HIV muito raramente mata o
hospedeiro durante a infecção primária. Pacientes com variações clínicas da doença sem
tratamento ou pacientes em que o tratamento não consegue controlar a replicação viral
(doença avançada) tornam-se susceptíveis a doenças oportunistas, sendo a diminuição das
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células TCD4 progressiva e inevitável, e não sendo rara a queda da contagem de células
TCD4 inferior a 10/µl ou até mesmo zero (IDEM, 2008).
A manifestação do HIV pode ocorrer ou ser percebida por meio do aparecimento das
doenças oportunistas, que ocorrem devido à vulnerabilidade do sistema imunológico, causada
pela queda do número das CD4. Dentre as alterações clínicas decorrentes do HIV, destaca-se
a demência, que compromete a memória, distúrbios do movimento e sintomas depressivos.
Segundo o Ministério da Saúde, com o desenvolvimento e evolução do tratamento antiretroviral, as manifestações decorrentes do HIV tornaram-se menos frequentes, havendo
assim uma melhora substancial do prognóstico e da qualidade de vida das pessoas que vivem
com AIDS, por possuir como objetivo principal o aumento do tempo e da qualidade de vida
dos portadores de HIV/AIDS (FALCÃO, 2010).
O tratamento do HIV/AIDS se dá por meio da terapia combinada de antirretrovirais
(TARV) com objetivo da supressão da replicação viral, sendo a terapia um componente
indispensável para prolongar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes infectados pelo
HIV. A supressão adequada só é possível pela estrita adesão ao esquema prescrito de TARV.
A reformulação dos antirretrovirais em esquemas de dose única diária é um fator facilitador
da adesão ao tratamento.
Perante ente quadro, entende-se que a definição de AIDS é complexa, abrangente, e
para fins de vigilância, não sendo criada para o cuidado prático do paciente nem para
satisfação da aprendizagem visto à rigidez de sua definição (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2013). A AIDS é considerada uma doença global e devastadora do século XX no mundo,
visto a magnitude e extensão dos danos causados às populações. Inicialmente, as pessoas
infectadas eram jovens, homens homossexuais e usuários de drogas endovenosas. Em pouco
tempo, a AIDS foi identificada em outros segmentos da população, como bissexuais,
hemofílicos, heterossexuais e receptores de sangue e hemoderivados, que passaram a ser
denominados de grupos de risco. Esta denominação de grupos de risco serviu para isolar e
discriminar os portadores de HIV/AIDS. Com a evolução dos estudos epidemiológicos acerca
do HIV/AIDS, fala-se atualmente em comportamento de risco, visto que todas as pessoas
podem ser infectadas pelo vírus, independente de sexo e orientação sexual (BRAUNWALD,
2008).
Uma das características do HIV/AIDS na maturidade e na velhice é a dificuldade de
diferenciar os sintomas da AIDS das doenças próprias do envelhecimento, como cansaço
mental, falta de apetite, esquecimento e dificuldade de concentração nas atividades cotidianas,
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antes realizadas sem dificuldades. Estes sintomas são muitas vezes considerados pelos
profissionais de saúde como patologias próprias do envelhecimento e não sintomas de
sorologia positiva para HIV/AIDS. Com estas crenças limitadas sobre o envelhecimento, a
aparição de sintomas cognitivos comuns ao estágio inicial do HIV/AIDS em pessoas mais
velhas (mais de 50 anos) são ignorados, acarretando um diagnóstico tardio da doença nessa
população (FALCÃO, 2010).
Do ponto de vista biológico, as mulheres são mais suscetíveis à transmissão do HIV
que os homens por razões anatômicas, por apresentarem uma grande superfície de mucosa
vaginal que se expõe ao sêmen, que, por sua vez, contém uma maior concentração de vírus,
tendo, pois, a mulher o dobro do risco de contrair o vírus em relação ao homem (GALVÃO,
2002).
Na menopausa, o risco aumenta ainda mais devido às alterações hormonais que
propiciam alterações nas paredes vaginais, ficando mais finas e ressecadas, favorecendo o
aparecimento de microlesões que favorecem a infecção pelo HIV (BERTONCINI, 2007).
Segundo Galvão (2002), ao longo da disseminação da epidemia de AIDS entre as
mulheres, estas estiveram excluídas das campanhas educativas e das ações e metas
governamentais de atenção à saúde. Sua vulnerabilidade à doença era negligenciada e o
crescimento do número de casos nas notificações permanecia invisível. Nesse período houve
falta de diagnóstico rápido dos dados epidemiológicos que apontassem o crescimento dos
casos da AIDS entre as mulheres.
Outro fator relacionado ao comprometimento da divulgação de informações para a
aprendizagem da população foi o teor sofisticado das mensagens, dificultando a decodificação
e compreensão pelas mulheres com pouca escolaridade (mais afetadas pela doença). Os
conteúdos das campanhas educativas são centrados na negociação sexual com o parceiro, o
que não é adequado ao perfil de vulnerabilidade das mulheres que contraem o HIV.
Considerou-se, ainda, a existência de falhas na organização e na difusão de dados, os quais
deveriam subsidiar as estratégias de prevenção e desempenhar o papel principal na veiculação
de informação para a prevenção do HIV entre as mulheres.
Dados apontam que no ano de 2012, foram notificados 39.185 casos de AIDS no
Brasil. A taxa de detecção nacional foi de 20,2 casos para cada 100.000 habitantes. No Brasil,
a cobertura de teste de HIV na população sexualmente ativa é de quase 40%. Estima-se que,
aproximadamente 718 mil indivíduos vivam com o HIV/AIDS no país, o que representa uma
taxa de prevalência de 0,4% na população em geral, dos quais cerca de 80% (574 mil pessoas)
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tenham sido diagnosticados. Em 2012, a taxa de detecção de casos de AIDS em homens foi de
26,1/100.000 habitantes e de 14,5 em mulheres, apresentando a razão atual de sexos de 1,7
casos em homens para cada caso em mulheres. Além disso, observa-se uma tendência de
aumento nas taxas de detecção entre os jovens de 15 a 24 anos, e entre os adultos com 50 anos
ou mais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

(...) A taxa de incidência (100 mil habitantes) dos casos de Aids em
homens na faixa etária de 50 a 59 anos foi de 29,3 em 2206, índice
superior à taxa de incidência em homens na faixa de 200 a 24 anos,
que apresentou índice de 13,7. As mulheres de 50 a 59 anos
apresentaram uma incidência de 17,4, número relativamente superior
ao das mulheres de 20 a 24 anos, que apresentaram uma taxa de
incidência de 12. Ainda em relação à taxa de incidência segundo sexo
e faixa etária, verifica-se que, no sexo masculino, as taxas mais
elevadas estão na faixa etária de 30 a 49 anos. Isso pode implicar,
futuramente, o aumento significativo de pessoas soropositivas para o
HIV na maturidade e na velhice (FALCÃO, 2010, p.127).

Os valores da razão entre o sexo masculino e feminino passaram de 24:1 em 1985,
para 6:1 em 1990, e para 2:1 em 1997, mantendo esta média de incidência. As menores razões
entre os sexos ocorreram em municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes. Além
das tendências de heterossexualização, interiorização e pauperização, nota-se o crescente
aumento da sobrevida dos casos de AIDS no Brasil. Pesquisas comportamentais identificaram
que 80% dos indivíduos de faixa etária entre 15 e 65 anos são sexualmente ativos e que a
utilização de preservativo é mais comum entre os jovens, tendo a venda de preservativos
aumentado de 50 milhões de unidades em 1992 para 300 milhões de unidades em 1998
(BRITO, 2000).

2.2 Campanhas informativas sobre HIV/AIDS: gênero, preconceito e questões
socioculturais
Historicamente, o Brasil apresenta autores que trabalham o gênero como categoria de
análise, sendo este tipo de correlação mais o observado em títulos de livros e de artigos. Nesse
sentido, quando falamos em “relações de gênero” estamos nos referindo a uma categoria de
análise, da mesma forma como quando falamos de classe, raça/etnia e geração. Uma
correlação bastante interessante utilizada para melhor explicitar a diferença entre gênero e
sexo são as palavras da gramática brasileira: quando perguntamos pelo gênero de uma
palavra, a resposta, invariavelmente em português, é: masculino ou feminino. No português,
como na maioria das outras línguas, todos os seres animados e inanimados têm gênero.
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Entretanto, somente alguns seres vivos têm sexo. Nem todas as espécies se reproduzem de
forma sexuada; mesmo assim, as palavras que as designam, lhes atribuem um gênero.
Justamente pelo fato de que as palavras, na maioria das línguas, possuem gênero, mas não têm
sexo. O pensamento feminista dos anos 80 buscou questionar gênero como processo de
identidade socialmente definido. Sendo, pois, um processo social (e, portanto, cultural), não
pode ser estabelecido como permanente, definido e imutável. É nesses termos que gênero se
diferencia de sexo, visto que as diferenças nos comportamentos de homens e mulheres não
eram relacionadas ao “sexo” como questão biológica, mas sim eram definidos pelo “gênero”
(PEDRO, 2005).
Para Ferreira (1986, p. 844), o conceito ou significado de gênero se apresenta como
uma categoria que indica, por meio de desinências, uma divisão dos nomes baseada em
critérios tais como sexo e associações psicológicas. "Há os gêneros masculino, feminino e
neutro". Já Scott (1991, p. 2) apresenta que, ao longo dos séculos, as pessoas e os autores
vieram utilizando de forma figurada o termo gramatical gênero para evocar traços de caráter
ou traços sexuais como: "Não se sabe qual é o seu gênero, se é macho ou fêmea... Atena não
tinha nada do sexo, a não ser gênero, nada de mulher a não ser forma". Somente na década de
90 a palavra gênero foi utilizada em seu sentido literal pelas feministas, referindo-se à
organização social da relação entre os sexos.
O uso da palavra gênero, segundo Pedro (2005), apresenta uma história de
movimentos sociais de mulheres, feministas, gays e lésbicas, perpassada por lutas por direitos
civis e humanos, ou seja, por igualdade e respeito. Ainda na primeira metade do século XX, a
sociedade usava a diferença sexual como argumento na constituição dos papéis sociais.
Entretanto, estes usos são diferentes em cada sociedade. Logo, são questões que vão para
além do sexo, definindo papéis sociais pela cultura do patriarqcalismo. Outra utilização
imprópria a respeito da apropriação do significado de gênero pode ser vista até nas literaturas,
em 1968, como em Robert Stoller, no livro “Sex and Gender”, que empregou a palavra
“gênero” com o sentido de separação em relação ao “sexo”. Discutindo o tratamento de
pessoas transexuais (intervenções cirúrgicas de anatomia genital), de acordo o autor, a
genitália caracterizava o sexo, enquanto que a identidade escolhida caracteriza o gênero.
Neste caso, o “gênero” pode não coincidir com o “sexo”, pois pessoas com anatomia sexual
feminina podem sentir-se homens, e vice-versa.
Nesse quadro, o “social” tem que estar evidenciado, pois ao gênero cabem os direitos
políticos, o direito ao corpo, ao prazer, e contra o patriarcado (entendido como o poder dos
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homens e a subordinação das mulheres). Joan Scott (1990)1 corrobora este pensamento ao
afirmar que o gênero é constituído por relações sociais: que se baseiam nas diferenças
percebidas entre os sexos e, que por sua vez, constituem-se no interior de relações de poder. O
gênero se apresenta como a organização social da diferença sexual. Por outro lado, ressalta
que o gênero não reflete ou implementa diferenças fixas e naturais entre homens e mulheres,
mas sim, um saber que estabelece significados para as diferenças corporais.
.
(...) O núcleo essencial da definição repousa sobre a relação
fundamental entre duas proposições: o gênero é um elemento
constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças
percebidas entre os sexos e o gênero é um primeiro modo de dar
significado às relações de poder (...) (PEDRO, 2005, p. 86).

Correlacionando os papéis sociais do gênero e a opção sexual, podemos perceber que a
maioria das pessoas assume ser heterossexual, sendo o homossexualismo e o bissexualismo
preferências minoritárias. Em algumas culturas não ocidentais, as relações homossexuais são
melhor aceitas e, em certos grupos, incentivadas. Entretanto, nos países do ocidente,
destacando o Brasil como país e sociedade de referência para a pesquisa, o homossexualismo
foi durante muitos anos considerado um comportamento desvirtuante, uma doença mental e
até mesmo um crime. Esta visão proporcionou aos idosos uma violenta repressão,
discriminação e depreciação sexual ao homossexualismo.
Somente em 1974 a Associação Americana de Psiquiatria excluiu o homossexualismo
do grupo de doenças mentais. A partir deste momento foi possível desenvolver grandes
discussões a cerca da homossexualidade, mesmo que ainda muito direcionadas à problemática
da disseminação do HIV/AIDS. Continuamente, vão surgindo nas mídias, notícias de
encontros e paradas (manifestações) desse grupo em prol da igualdade de direitos, em especial
do matrimônio e da educação dos filhos. Nesse sentido, já pode ser observado que muitos
países retificaram o direito por meio de leis que reconhecem a união homossexual e os
mesmos direitos que os dos casais heterossexuais.
Outra realidade, a complexidade do bissexualismo, inicia-se no conceito: pessoa que
mantém relação sexual com homem e com mulher. Para uns esta relação deve acontecer
simultaneamente, enquanto que para outros não necessariamente. Esta opção sexual, assim

1

Joan Wallach Scott é uma historiadora Norte-americana, cujo trabalho foi dedicado à história francesa e
posteriormente na década de 80 para a história das mulheres a partir da perspectiva de gênero. Entre suas
publicações mais notáveis está o artigo "Gênero: uma categoria útil de análise histórica". O artigo é referência
teórica importante no estabelecimento dos estudos de gênero no Brasil.
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como o homossexualismo, também é incompreendida e discriminada. Assim, apontamos que
um dos desafios do século XXI será encarar o homossexualismo e o bissexualismo como a
vivência plena da sexualidade enquanto satisfação, igualdade e respeito (RIBEIRO, 2011).
Scott (1991) reforça a importância de compreender a amplitude dos papéis sexuais e
do simbolismo sexual na sociedade, para que se possa achar qual o seu sentido e entender
como funcionavam com relação a manter a ordem social, e também para mudá-la, sendo o
gênero igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. O seu uso rejeita
de forma direta e explícita as justificativas biológicas, da subordinação da mulher ao homem,
do fato que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma força muscular superior. Assim,
o gênero se torna uma maneira de indicar as "construções sociais", a criação inteiramente
social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres, sendo uma maneira de se
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das
mulheres e apresentando o gênero como uma categoria social imposta sobre um corpo
sexuado.
Logo, por meio dos estudos do sexo e da sexualidade, o gênero se tornou uma palavra
particularmente útil, porque oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis
atribuídos às mulheres e aos homens.
Sobre a análise biológica, o sexo é determinado pela ausência ou presença do
cromossomo Y e suas características secundárias em determinação ao sexo, com exceção dos
casos dos fenótipos transicionais. Ao contrário do sexo, o comportamento constrói-se por
meio dos "papéis condicionados", que, pela cultura, se define o comportamento "masculino e
feminino". Nesse entrelace se dá o desenvolvimento sexual num curso gradual de instinto e
aprendizagem, incluindo os períodos de inatividade aparente. Segundo Freud, a falha no
processo de desenvolvimento sexual pode significar fixação ou regressão a uma ou mais fases
desse processo. Não se pode perder de vista que, além da interferência neurobiológica e
hormonal no desenvolvimento sexual, há também a interferência dos componentes sociais
que, de acordo com a cultura, podem variar as práticas e ritos sexuais; e comportamentos
sexuais. Já alguns aspectos são universais e invioláveis em todas as culturas, como, por
exemplo, o incesto.
Já nas questões relacionadas ao binômio gênero-envelhecimento, na perspectiva do
ponto de vista fisiológico e psicossocial, as determinantes relacionadas à saúde à medida em
que se envelhece não estão ligados apenas ao fato de ser homem ou mulher, mas ao fato de
atuar em vários contextos e trajetórias de vida: ao fato de se fazer e de se construir o gênero.
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Além das diferenças genéticas dos sexos, o comportamento também influencia na expectativa
de vida e na morbidade entre os sexos masculino e feminino. Ao analisar a trajetória de vida
de homens e mulheres, pode-se perceber que os homens vivem menos tempo que as mulheres,
apresentando um prejuízo de cerca de seis anos. Paradoxalmente, os homens apresentam
menor morbidade e dependência no decorrer da vida, maior rendimento e status social
(RIBEIRO, 2011).
Pelo fato de as mulheres viverem mais, o envelhecimento é visto como um fenômeno
feminizado, chegando à proporção de cinco mulheres para cada um homem nos centenários.
Entretanto, no geral, estas se encontram mais doentes, dependentes, pobres e descriminadas.
Envelhecer como homens e mulheres caracteriza diferentes formas de viver, os estados de
doença, dependência, autonomia, participação/valorização social, sendo essas diferenças já
reconhecidas e até consideradas pela OMS como significativas nos processos de
envelhecimento. O envelhecimento visto pela vertente do gênero permite analisar as vivências
diferenciadas e específicas que correspondem aos seus significados culturais distintos. Nesse
contexto, a cultura ou significados culturais correspondem a valores, convenções, convicções
que explicam os processos básicos que desencadeiam o preconceito e justificam determinados
comportamentos (Idem, 2011).
Falcão (2010) ressalta que as campanhas de prevenção contra doenças sexualmente
transmissíveis possuem enfoque na população jovem e reprodutiva. Acredita-se que, na
velhice, as pessoas são vistas como não desejáveis, sem desejo e sem vida sexual ativa, ainda
que os programas da 3ª idade estimulem a socialização e facilitem o surgimento de
relacionamentos que podem chegar a alcançar o cunho sexual. É necessário trabalhar a
valorização da autonomia das pessoas da 3ª idade, conscientizando-as dos seus direitos de
livre expressão, vivência da subjetividade do próprio corpo, e ao exercício da sexualidade,
pois as modificações que ocorrem na velhice não anulam os desejos e a atividade sexual.
A partir dos estudos de autores que correlacionam a AIDS no gênero feminino,
Gonçalves (2004) expõe que a imagem da mulher, no início das campanhas educativas de
prevenção do HIV/AIDS, era claramente de transmissora da doença e responsável pelo
controle da contenção da doença. A imagem da mulher era apresentada como responsável por
um sexo mais seguro. Em contrapartida, a mídia negligenciava, distorcia e tornava-se fonte de
imprecisão sobre a transmissão da AIDS por via heterossexual, quando já se sabia que as
mulheres poderiam ser contaminadas por relação sexual heterossexual.
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Campbell (1999) apud Gonçalves (2004) apresenta um artigo publicado pela revista
Cosmopolitan em que mulheres infectadas pelo HIV/AIDS teriam praticado sexo anal e não
vaginal, sugestionando uma justificativa para a contaminação do sexo feminino, mesmo
apesar de estas mulheres terem negado a prática de sexo anal. Os pesquisadores ainda
argumentam que as imagens das mulheres veiculadas na mídia nos últimos 10 anos, nas
campanhas de HIV/AIDS, não correspondem à imagem da mulher brasileira, fazendo com
que as mulheres não se sintam público alvo das campanhas. Também, a associação do
contágio com as festas carnavalescas reforça a imagem de que o perigo do contágio se dá
apenas durante carnaval.
Diante do exposto, constata-se a importância e a urgência de elaborar campanhas,
programas e ações que contemplem as áreas da sexualidade, gênero, bioética, sociologia,
antropologia, entre outros, e não somente operadores da comunicação e gestores públicos,
visando uma real aplicabilidade nas populações.
Nesse contexto constata-se a responsabilidade da mídia de desenvolver informações de
qualidade, já que ela desempenha um papel social diante da população, devendo, pois,
aproximar o teor das mensagens e imagens educativas à realidade da mulher brasileira
(GONÇALVES, 2004).
Gonçalves (2004) aponta ainda que o gênero feminino encontra-se fragilizado e
estigmatizado pela mídia no contexto do HIV/AIDS. Durante todo o percurso epidemiológico
da doença, por muito tempo as mulheres infectadas pelo HIV e "pertencentes a grupos de
risco" foram caracterizadas como profissionais do sexo e prostitutas (mulheres que se
relacionavam com mais de um homem), estando mais essa categoria como símbolo do
contágio. No contexto social, a mulher infectada pelo HIV é caracterizada como imoral,
desregrada e/ou prostituta.

Outro estigma fortemente vinculado ao HIV/AIDS no sexo

feminino é a transmissão vertical, onde a mulher é vista como "vetor" da doença para seus
filhos, estando ela novamente colocada como responsável pela disseminação e controle da
doença. Na assistência à saúde, a atenção era voltada para o bebê e a mãe responsabilizada
exclusivamente pela transmissão do vírus para o filho, negando neste contexto qualquer
responsabilidade da paternidade. Assim fica explícita a marginalização da mulher em um
período de vulnerabilidade biopiscosocial (gestação/maternidade), quando a mídia apresentou
manchetes como: "Mãe amamentando passa AIDS para o bebê", "Ela tem os olhos do pai e a
AIDS da mãe", comprovando assim a dissociação entre a maternidade e a sexualidade
feminina (GONÇALVES, 2004).
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Segundo Parker (1996, p. 370), a AIDS tem sido considerada uma doença
predominantemente masculina, e nem mesmo uma maior visibilidade no gênero feminino
mudou essa vinculação: "Há mais de uma década, as complexas questões que vinculam a
epidemia de HIV/AIDS às mulheres vêm sendo envolvidas por um silêncio de proporções
inacreditáveis" [...]. Neste contexto, o atual discurso de que "a AIDS é um risco de todos"
contrapõe-se à ausência ou negligência em medidas efetivas no que diz respeito às mulheres,
principalmente às mulheres idosas.
Há, portanto necessidade de políticas de prevenção atuantes voltadas para a população
feminina. Outra questão demarcada pelo autor é que pouco se sabe no Brasil sobre mulheres
usuárias de drogas injetáveis, representando uma questão urgente nas especificidades da
mulher usuária, assim como da mulher parceira sexual de usuário de drogas.

2.3 Sexualidade feminina: vulnerabilidade no contexto sociocultural
Desde os anos 60, o debate sobre as identidades, as práticas sexuais e de gênero vem
se destacando na área das ciências sociais e promovendo movimentos sociais acalorados
como os movimentos feministas, e movimentos de gays e lésbicas; são sustentados, também,
por todos aqueles que se sentem ameaçados por essas manifestações, possibilitando assim que
novas identidades sociais se tornassem visíveis, provocando, em seu processo de afirmação,
novas divisões sociais. Essas transformações sociais que construíam novas formas de
relacionamentos e estilos de vida já se mostravam, naquela época, perturbadoras, e estas se
acelerariam ainda mais, nas décadas seguintes. Passou-se a intervir em setores que eram
considerados imutáveis, históricos e universais (hormônios, fertilização/congelamento de
embrião, mudança de sexo/transexualidade, direitos civis/batalhas judiciais/direito e
preconceito). E todas essas transformações afetam as formas de se viver e de se construir
identidades de gênero e sexuais. Assim sendo, a primeira transformação nos remete a
compreender que a sexualidade não é só uma questão pessoal: é também uma questão social e
política. E a segunda, é o fato de que a sexualidade é aprendida e construída ao longo de toda
a vida (LOURO, 2000).
Nesse contexto, para diferenciação direta dos termos, Ferreira (1985, p. 1580) expõe o
significado da palavra sexo como sendo uma "conformação particular que distingue o macho
da fêmea... Fazer sexo, ter relações sexuais... O belo sexo. As mulheres; o sexo amável; o
sexo fraco, o sexo frágil... O sexo forte. Os homens...".
Muitos consideram a sexualidade como algo que, mulheres e homens, possuem
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"naturalmente". Aceitando essa ideia, fica sem sentido argumentar a respeito de sua dimensão
social e política ou a respeito de seu caráter construído. A sexualidade seria algo "dado" pela
natureza, ou construído pelo ser humano. A concepção ou suposição de que todos vivemos em
nossos corpos universalmente, ou da mesma forma, fica desfigurada quando observamos que
a sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos e convenções,
que nada mais são que processos culturais e plurais. Nessa perspectiva, não há nada de
"natural", a começar pela própria concepção de corpo (natureza e biológico). Pois os corpos
também ganham sentido social, concepção dos gêneros (feminino, masculino e neutro) e seus
determinantes culturais, ficando as possibilidades da sexualidade (das formas de expressar os
desejos e prazeres) socialmente estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e
sexuais são, portanto, definidas pelas relações sociais, sendo estas moldadas pelas redes de
poder da uma sociedade. Ainda, segundo Foucault (1976)2, a sexualidade é um "dispositivo
histórico", em outras palavras, uma invenção social, a partir de múltiplos discursos sobre o
sexo. Discursos que regulam, normatizam e instauram "verdades" (LOURO, 2000).
Nesse ínterim, a vulnerabilidade está relacionada à fragilidade, desproteção, desfavor e
abandono sociocultural do gênero feminino, o que demanda a necessidade de proteção das
mulheres vulneráveis circunstancialmente, ou seja, a necessidade de utilização de práticas
políticas e sociais diretas e duras que efetivem a diminuição da iniquidade em relação à
mulher. Pois a desigualdade social, a assimetria de gênero, a falta de acesso à educação, saúde
e informação, ainda são fatores de vulnerabilidade para as mulheres (GONÇALVES, 2004).
A autopercepção das mulheres acerca da vulnerabilidade do gênero ao contágio de
DSTs e HIV/AIDS mostram que a prevalência do comportamento de risco é alta na população
feminina em geral, e que a percepção da vulnerabilidade do gênero é baixa e frequentemente
inadequada. A maioria das mulheres apresenta um ou dois comportamentos de risco, sendo os
comportamentos de risco mais comuns: o início precoce da atividade sexual, o não uso de
preservativo e o uso de álcool/drogas pelo parceiro. Constata-se assim, que a autopercepção
da vulnerabilidade feminina não é um bom indicador, já que as mulheres não identificam
corretamente seu nível de risco (SILVEIRA, et al., 2002).
Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando um novo padrão demográfico, que se
2

Foucault ficou conhecido pelas suas críticas às instituições sociais e por suas ideias sobre a evolução da história
da sexualidade. Para Foucault, em 1976, a "sexualidade" não é um dado da natureza, mas o nome de um
dispositivo histórico, datado da metade do século XVIII. Trata-se de uma rede trançada por um conjunto de
práticas, discursos e técnicas de estimulação dos corpos, intensificação dos prazeres e formação de
conhecimentos. A sexualidade torna-se referência fundamental no processo de produção da verdade e da
subjetividade dos indivíduos na era moderna.
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caracteriza pela redução da taxa de crescimento populacional e por transformações profundas
na composição de sua estrutura etária, com um significativo aumento do contingente de
idosos. Estas modificações têm expressado importantes mudanças também no perfil
epidemiológico

da

população,

com

alterações

relevantes

nos

indicadores

de

morbimortalidade, que contemplam questões e atributos individuais da população, como:
sexo, idade, educação e rendimento, em variados períodos de referência e espaços geográficos
(IBGE, 2009).
Segundo documento oficial (Brasil, 2013), a expectativa de vida dos brasileiros passou
de 74,1 em 2011 para 74,6 anos em 2012. Conforme dados divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União, foram observadas em
todas as idades o aumento na expectativa de vida, beneficiadas pela diminuição da
mortalidade. Isto pode ser observado principalmente nos grupos de menores de um ano de
idade e de 80 anos ou mais, e com maior intensidade na população feminina. Pode-se observar
também a maior mortalidade masculina no grupo de adultos jovens de 15 a 30 anos
aproximadamente, em relação à população feminina. Este fenômeno pode ser explicado pela
maior incidência dos óbitos por causas violentas, que atingem com maior frequência a
população masculina. De acordo com dados do IBGE (2009), a média de vida dos brasileiros
é de 72,7 anos e a expectativa ou esperança de vida corresponde à quantidade de anos em
média que uma determinada população vive. A expectativa de vida é um importante indicador
social para avaliação da qualidade de vida da população.
O envelhecimento progressivo da população possibilitou a visibilidade social desta
camada da população, pois não só as pessoas vivem mais tempo, mas também as condições de
saúde e o potencial de integração social foram prolongados, promovendo uma crescente
demanda na área da saúde sexual na segunda metade da vida (terapias hormonais,
medicamentos para libido, pílulas e prótese para disfunções de ereção). Mesmo com essas
evoluções, a sexualidade no processo de envelhecimento ainda é um assunto particularmente
contaminado com preconceitos (VASCONCELOS, 2004).
Vasconcelos (2004) ressalta que os estereótipos relacionados à degradação biológica
no processo de envelhecimento ainda continuam presentes no pensamento cultural. Até
recentemente, acreditava-se que, por volta dos cinquenta anos, o declínio da função sexual
seria inevitável nas mulheres através da menopausa e no homem devido às disfunções de
ereção, além da perda do objetivo social da atividade sexual, que seria a procriação.
O processo de envelhecimento apresenta várias alterações ao nível do corpo, umas
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mais visíveis que outras. No caso das mulheres, a maior parte das alterações são em
consequência da menopausa e da sua alteração hormonal, que tendencialmente acontece por
volta dos 50 anos, período no qual a mulher encerra seu ciclo menstrual e a sua capacidade de
procriação. Algumas destas mudanças orgânicas das mulheres podem dificultar a relação
sexual, como, por exemplo, a atrofia e lentidão de lubrificação vaginal, que resulta numa
penetração lenta e dolorosa e maior vulnerabilidade para infecções. Também pode ocorrer dor
ao urinar após a relação. Estas ocorrências são as principais razões apresentadas pelas
mulheres idosas como motivos da diminuição ou perda do interesse pelas relações sexuais
(RIBEIRO, 2011).
Ribeiro (2011) ainda apresenta que as alterações biológicas e fisiológicas causam
maiores repercussões nos homens que nas mulheres, pois, no caso dos homens ocorre a
diminuição da produção de testosterona (hormônio masculino), provocando sensação de
fadiga, perda de massa muscular, depressão, e em alguns casos perda da libido (desejo
sexual). Há também menor sensibilidade no pênis, diminuição de fluido seminal, ereção mais
lenta, o que implicará na necessidade de maior estimulação (preliminar maior), a menor
necessidade física de ejacular e o aumento do período refratário, que poderá diminuir o
número de relações sexuais. Mas nenhuma destas alterações biológicas e fisiológicas do
homem é suficiente para justificar o fim ou cessação completa da atividade sexual, o que pode
ser visto na maioria desses casos é a dificuldade do homem em ultrapassar estas barreiras
orgânicas, preferindo reprimir sua sexualidade sem apresentar sua dificuldade à parceira e/ou
profissional de saúde.
Assim origina-se um sentimento de desvalorização, rejeição e perda da sexualidade,
potencializando um ciclo mais grave que é a privação do afeto e da intimidade.
Há mais de 100 anos, foi apresentado por Freud, outro objetivo para a sexualidade
humana - o prazer, visto sua importância para a realização e o bem estar dos indivíduos
durante toda a vida, justificando a criação emergente de um novo campo denominado “saúde
sexual”. Esta ideologia só foi possível a partir do desenvolvimento da contracepção, e da
terapia de reposição hormonal, que possibilitou a manutenção do prazer na relação sexual
após a menopausa. Mais recentemente, medicamentos foram desenvolvidos para a disfunção
erétil, uma das formas de impotência sexual do sexo masculino, sendo a sildenafila (Viagra) a
primeira pílula (VASCONCELOS, 2004).
A sexualidade é uma necessidade humana básica e fundamental e não se restringe
apenas ao ato sexual, mas também aos prazeres do contato corporal, da comunicação e da
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segurança emocional. Ou seja, todo ser humano tem necessidade de se relacionar com os
outros, de se comunicar, receber apoio emocional e afetivo, e de viver momentos de
intimidade com o outro, independente da idade. No entanto, a visão de perpetuação da espécie
humana, inata ao homem, sobrevaloriza a reprodução enfatizada na figura da genitália,
sobreposta à questão emocional. Deste modo, a sexualidade na velhice se torna algo sem
sentido. A forma e a intensidade como se vive a sexualidade depende, em grande parte, da
forma como esta foi vivida durante a vida. Se no passado ou fase de jovem/adulto, a
sexualidade desempenhava um papel importante, na velhice essa importância irá se manter,
pois já se sabe que o envelhecimento não diminui o prazer e o interesse na sexualidade. Isso
se verifica, pois os aspectos essenciais como identidade, papel de gênero, capacidade de
namorar e afeto, intimidade e compromisso, dar e receber não tem justificativa para diminuir
ou acabar com a velhice; ao contrário, em muitos casos, até melhorar. Assim, mesmo que com
o avançar da idade a atividade sexual possa diminuir, o interesse e a capacidade de
desempenhar a sexualidade de forma satisfatória se manterá (RIBEIRO, 2011).
Ribeiro (2011) apresenta ainda que a vivência da sexualidade na velhice tem toda uma
importância e benefícios físicos e psicológicos. Pois é uma forma de fazer exercício físico,
reproduzindo, assim, os mesmos benefícios da atividade física; proporciona, ainda, maior
cuidado com a higiene pessoal e com a imagem, queima gorduras e libera endorfina no
organismo, reduzindo a ansiedade, além de melhorar a autoestima e a sensação de bem estar.
Nas mulheres, especificamente, mantém e fortalece as secreções e paredes vaginais, e no
homem estimula a liberação de testosterona, que fortifica os músculos e os ossos. Além de
maior conhecimento do parceiro e uma compreensão mais profunda das suas necessidades e
gosto, maior experiência sexual, favorecendo relações sexuais mais satisfatórias e relaxantes,
relações mais satisfatórias devido à necessidade de mais tempo para alcançar o orgasmo,
maior importância quanto a partilhar o afeto com o companheiro (a), satisfação com menor
número de relações sexuais, contato maior do pênis com a vagina (mais estreita),
despreocupação quanto à gravidez, maior privacidade (crescimento dos filhos), mais tempo
para se dedicar a sexualidade (aposentadoria) e menos stress.
Neste contexto, foram apresentados fatores básicos que afetam o comportamento e a
resposta sexual em qualquer idade, estando estes correlacionados a adultos maduros e idosos:
1. Saúde física, pois a doença pode prejudicar ou impedir a sexualidade, mas a sexualidade
está entre os últimos processos biológicos a deteriorar-se; 2. Preconceitos sociais, a crença de
que pessoas idosas são sexualmente impotentes, criando essa imagem cultural assexuada dos
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idosos; 3. Autoestima, os valores culturais dirigidos aos jovens deprecia a velhice em termos
de aptidão e atração sexual, principalmente para as mulheres, sendo que toda manifestação de
sexualidade é associada à demência senil, 4. Conhecimentos sobre a sexualidade, muitos
homens deixam de ter relações sexuais e se tornam impotentes por não compreenderem as
mudanças fisiológicas do processo de envelhecimento. Receosos de terem problemas de
ereção, acabam evitando relacionar-se sexualmente, sendo esta a causa mais frequente de
cessação das relações sexuais atribuídas aos homens. Apesar dos mesmos continuarem
interessados em sexo e, 5. Status conjugal, a regularidade das relações sexuais está ligada à
oportunidade da situação conjugal, principalmente para as mulheres, pois a falta de um
parceiro disponível pode explicar o abandono das relações sexuais (VASCONCELOS, 2004).
Outros fatores que influenciam a sexualidade são os pensamentos e comportamentos
que resultam no equilíbrio da condição física, da motivação, associado aos padrões sociais. O
processo de envelhecimento resulta em alterações corporais, que podem implicar em um certo
condicionamento da vida sexual. Há as mudanças da imagem corporal (cabelos brancos,
diminuição do tônus muscular, alteração da marcha e do equilíbrio), que são menos atrativas
devido às questões culturais (culto e valorização da juventude), a as alterações orgânicas
específicas da mulher como: diminuição do tamanho do canal vaginal (atrofia vaginal),
diminuição e retardo da lubrificação vaginal, perda da elasticidade do tecido vaginal
(musculatura), perda da firmeza e redução do tamanho das mamas, aumento da libido
(testosterona) e manutenção da capacidade multiorgásmica, resultando em penetração difícil e
dolorosa, podendo também ocorrer dor ao urinar após relação sexual, além de necessidade de
mais tempo de estimulação para alcançar excitação sexual e lubrificação. Há também as
alterações orgânicas específicas do homem como: menor sensibilidade do pênis, que pode não
alcançar a firmeza e o tamanho de antes, ereção retardada com menor ângulo, redução da
quantidade de fluido seminal (lubrificação), ejaculação retardada e com menos vigor, menor
quantidade de esperma. O orgasmo pode ser menos intenso, necessidade de ejacular menor,
diminuição do tamanho e da firmeza dos testículos, diminuição do período de resolução
(perda da ereção após ejaculação) e alargamento do período refratário (tempo necessário para
alcançar uma nova ereção), resultando na necessidade de maior estimulação peniana por um
tempo maior para alcançar a ereção, diminuição da quantidade de relações sexuais e relações
sexuais satisfatórias sem ejaculação (RIBEIRO, 2011).
As alterações orgânicas provenientes dos processos do envelhecimento foram
estudadas e superadas pelos avanços da biotecnologia, sendo estes responsáveis pela
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minimização das barreiras biológicas que dificultam a manutenção da atividade sexual a partir
dos 50 anos. No entanto, é esperado que haja também o avanço social e cultural da
mentalidade acerca da sexualidade das pessoas idosas, pois a sexualidade dos idosos foi
negligenciada no campo de pesquisas pelos profissionais de saúde mental, assim como pelos
próprios idosos, por inibirem esse assunto devido à predominância de normas sociais
preconceituosas (VASCONCELOS, 2004).
A descoberta dos medicamentos que melhoram o desempenho sexual, aumentando
assim o número de relações sexuais entre adultos maduros e idosos, e a não utilização do
preservativo, contribuíram para o aumento da incidência de HIV/AIDS na população idosa. A
falta de conhecimento em relação à epidemiologia do HIV em pessoas mais velhas contribuiu
para o aumento da epidemia ao ponto de se tornar uma ameaça à saúde pública. A exposição à
epidemia é agravada pela crescente atuação desta faixa etária na vida social, uma vez que,
essa população frequenta bailes e clubes de terceira idade. Outro agravante é a falta de
interesse dos profissionais de saúde em relação à sexualidade nesta faixa etária, fazendo com
que tenham dificuldades para abordar e orientar os idosos. Muitos profissionais, por
acreditarem que os idosos são assexuados, não os consideram em risco em relação à AIDS,
fazendo com que raramente solicitem exames de HIV aos mesmos e/ou perguntem sobre a
vida sexual do idoso, contribuindo para o diagnóstico tardio e, consequentemente, para o
aumento da epidemia (BERTONCINI, 2007).
As infecções sexualmente transmissíveis, denominadas doenças sexualmente
transmissíveis, são infecções transmitidas pelo contato sexual, através do sêmen ou esperma,
fluido vaginal ou sangue, causadas por bactérias, vírus ou parasitos. Isto é, são doenças
transmitidas principalmente pela atividade sexual oral, genital e anal. As principais DSTs são
a clamídia, gonorréia, hepatite B e C, herpes genital, sífilis e HIV. Algumas destas doenças
são facilmente tratáveis e curáveis, mas outras são fatais e sem cura no momento, como é o
caso da AIDS. A nível mundial, é cada vez mais frequente o acometimento de pessoas idosas
por infecções sexualmente transmissíveis e existem fatores associados à idade avançada que
aumentam a vulnerabilidade das pessoas idosas a contrair o HIV como: menopausa na mulher
(pela perda do medo de engravidar, não utilização preservativo); vulnerabilidade do sistema
imune (fácil transmissão pela baixa defesa do organismo); pequena probabilidade de ter
realizado o teste de HIV/AIDS (por estar infectado sem saber e não tomar cuidado para não
transmitir o vírus, a população idosa não reconhece/assume o risco); consumo de medicação
para estimulação sexual (prática de relação sexual por mais anos); e aumento de divórcios e
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viuvezes (aumento de parceiros sexuais ao longo da vida) (RIBEIRO, 2011).
Estudos apresentados por Ribeiro (2011) sobre o comportamento sexual das pessoas
idosas indicam que elas estão menos atentas às DSTs e às formas de prevenção, e demonstram
claramente manobras e discursos para não utilização do preservativo, em especial no período
pós menopausa. Isto implica as pessoas idosas não se identificarem como grupo de risco de
DSTs/HIV/AIDS, sustentado pela não representação deste grupo nas campanhas de prevenção
direcionadas especialmente a grupos jovens.
Segundo Martin (1997), em análise sobre a utilização do preservativo por mulheres
antes da infecção, foi observada a interpretação comportamental em que, se a mulher pedir
para um parceiro usar “camisinha”, estaria configurando a relação em não estável ou sem
compromisso. O sexo inseguro, neste contexto, está longe de ser uma prática de risco e
irresponsável pela lógica social e cultural das relações de gênero em relações estáveis que
erroneamente se isentam da realidade social do HIV/AIDS e as práticas sexuais de risco. No
entanto, essa não preocupação com a AIDS, relacionada a um código moral (casamento,
relacionamento afetivo) que parece garantir às mulheres uma imunidade em relação à
contaminação, acaba por isentar a mulher da sensação de culpa quando infectada, assumindo
assim, o papel de vítima, mesmo aquelas que têm conhecimento das práticas de risco do
parceiro. Analisando o conhecimento em relação aos riscos ou perigo de se contaminar com o
parceiro, foi apresentada desde desconfianças do comportamento do parceiro até buscas
deliberadas por exames. Acredita-se que, com o conhecimento do risco, as pessoas iriam se
precaver de situações de contaminação, mas mesmo a consciência do risco não proporcionou
a desejada mudança da prática sexual segura.
A utilização do preservativo não tem idade, e ser da 3ª idade não representa desculpa,
pois o preservativo pode ser comprado em vários locais como supermercados, lojas de
cosméticos e farmácias. Para melhor adaptação entre o preservativo e as relações sexuais,
favorecendo um ambiente de intimidade, recomenda-se utilizar preservativos de cores,
sabores e formatos diferentes, e pedir a(o) parceira(o) que o coloque com a boca. Durante a
relação sexual deve-se tomar cuidado para não partilhar fluidos e seguir as instruções básicas
como: abrir a embalagem com cuidado para não danificar o preservativo (se o preservativo
romper deve-se trocar imediatamente); com os dedos apertar a ponta do preservativo deixando
espaço para armazenar o sêmen (cerca de 1 cm); manter os dedos apertando a ponta do
preservativo; encostá-lo no prepúcio e desenrolá-lo todo até onde ele alcançar no corpo do
pênis (pode se utilizar lubrificante a base de água, sem risco de danificar o látex do
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preservativo). Após terminar a relação, deve-se retirar o preservativo segurando a base para
impedir que o sêmen saia do preservativo, dar um nó no preservativo e descartá-lo no lixo (o
preservativo não pode ser reutilizado, é um produto exclusivo para uma utilização e
descartável) (RIBEIRO, 2011).
A lógica por trás do conhecimento do risco da contaminação nas mulheres e a escolha
por se arriscar está fortemente ligada à emoção e à afetividade do amor, sendo apresentada a
incompatibilidade da prevenção do HIV/AIDS com o relacionamento (representando o amor).
Já na contaminação, o amor e a doença têm como ponte de mediação a sexualidade. As
questões do gênero e da sexualidade estão presentes a todo o momento no discurso de
prevenção das mulheres infectadas pelo HIV/AIDS, sendo destacado como principal o
“diálogo entre os sexos” acerca do relacionamento aberto, conhecimento real do parceiro
(prática sexual insegura, número de parceiros) e acordo quanto ao uso do preservativo. Tornase necessário analisar a condição feminina por trás das diferenças de gênero, visto que o amor
e a afetividade têm valor privilegiado do ponto de vista social, sobrepondo até mesmo o risco
de contaminação pelo HIV/AIDS. Nesse contexto, as mulheres amam e se arriscam ao mesmo
tempo em que perdoam, cuidam e toleram situações insuportáveis (violência, desrespeito) por
desconhecimento do comportamento de risco do parceiro (MARTIN, 1997).
As mulheres que têm AIDS atualmente no Brasil “não são uma categoria a parte de
mulheres que se expuseram mais ao risco ou pobres vítimas de parceiros desonestos”
(MARTIN, 1997), mas sim uma consequência da falta de poder ou submissão da mulher na
sociedade. É necessário o conhecimento sobre as limitações e dificuldades da condição
feminina, para que possam ser desenvolvidas estratégias adequadas para atingi-las, dando
importância ao amor e à entrega no relacionamento entre os sexos e, a partir daí, se chegando
ao ponto que é relevante e não ao ponto de vista que é cultural.

(...) a maior parte da minha vida, imagine, baseada em meu
casamento, que a satisfação da sexualidade só poderia provocar
ternura ... Imagino que a delícia das delícias seja, para um homem,
envolver com seu braço o corpo perfumado da mulher e, ao
amanhecer, contemplá-la, pensando nela como o complemento
indispensável à vida (WHITAKER, 2007, p. 135).

As questões acerca da sexualidade e do comportamento sexual feminino vem se
tornando um dos assuntos mais divulgados no mundo atual, devido às profundas mudanças e
transformações da sociedade após a II Guerra Mundial, destacando a “liberdade sexual” e
social da mulher, visto seu novo papel independente, a partir do qual ocupa terrenos antes
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exclusivos do homem nas artes, na literatura, na indústria ou nos esportes. Essas
transformações culturais e morais acarretaram novos problemas sociais e agravaram outros já
existentes como: prostituição, aborto, homofobia, desajustes conjugais, divórcio e outros.
Com isso, o conceito de família como célula de destaque da sociedade sofreu sérios abalos.
Nesta forma de organização familiar, o sexo tem objetivo de reprodução, sendo cultural a
valorização do casamento, a fidelidade feminina e a infidelidade masculina. A sexualidade na
concepção religiosa é carregada de tabus como: o “pecado” de Adão e Eva que apresenta o
relacionamento sexual ligado a um sentimento “de vergonha”. Na figuração mítica bíblica, os
anjos são assexuados e por isso puros, e o diabo representa a sexualidade vivida em
promiscuidade, apresentando a imagem do sexo e do prazer. A sexualidade foi fortemente
influenciada pelas ideias cristãs, culturais, políticas e econômicas, as quais apresentam que a
iniciação sexual da mulher deveria ser no casamento por fins da procriação, enquanto ao
homem são permitidas a prática sexual e a busca do prazer fora do matrimônio. O
patriarcalismo no Brasil não foi apenas uma forma de organização familiar e social, mas
também uma construção ideológica dos conceitos de homem e mulher, onde o homem é um
ser forte, superior, ativo, viril e com potencial para violência; enquanto que a mulher é um ser
inferior em todos os sentidos fraca, dócil, bela, desejada e sujeita à dominação masculina
(CANO, 2000).
O erotismo constitui uma transgressão das relações morais nos relacionamentos entre
homem e mulher, a partir de sua categorização de passivo e ativo. O corpo feminino
apresenta-se como o corpo violado, a partir da análise das relações sexuais onde a dominação
sexual constitui o significado social do homem e a condição de subordinação e submissão, o
significado social da mulher – lembrando que essa relação de poder e dominação está presente
nas relações de gênero. Neste contexto, a liberdade sexual da mulher apresenta duas vertentes:
a do prazer e do perigo; a do perigo pelos aspectos irrefutáveis envolvidos no exercício da
sexualidade (estupro, abuso, espancamento) e a do prazer representada pelo erotismo na busca
de novas alternativas eróticas para transgredir as restrições impostas à sexualidade como
objetivo de reprodução. Não deve o “prazer” ser tomado como algo simples, pois a ausência
do perigo, o consentimento e a vontade não garantem a tradução do prazer. A relação entre o
sexo e o feminismo sempre foi muito complexa e isso se justifica também pelo fato da
representação de opressão do sexo desde o nascimento até seu desenvolvimento, pelas críticas
e restrições do comportamento sexual das mulheres. As relações de poder estão formadas e
reguladas pela sexualidade; e a modelação, direção e expressão da sexualidade apresentam-se
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na organização da sociedade em dois sexos, feminino e masculino, sendo que as relações
sexuais não podem ser reduzidas a posições de gênero (GREGORI, 2004).
Segundo Gregori (2004), as práticas e escolhas sexuais modelam um sistema
hierárquico de valorização sexual. Nele, a sexualidade considerada normal é a que se exercita
por meio do matrimônio, estando o escalonamento de valorização sexual distribuído da
seguinte forma: relações heterossexuais firmadas em matrimônio; casais heterossexuais
monogâmicos não casados; solteiros com vida sexual ativa; casais estáveis de gays e lésbicas;
gays solteiros sem vida promíscua; fetichistas, sado-masoquistas; posições não masculinas ou
femininas (travestis, dragqueens); sexo pago; sexo intergeracional (entre adultos e menores de
idades quando não são casos de punição judiciária-pedofilia), sendo esta análise uma
associação da escolha sexual à constituição de identidades coletivas. Ao tratar da visão que é
apresentada acerca da sexualidade feminina, grande parte dos estudos apresenta duas
vertentes: a primeira o desejo e a objetivação do corpo feminino e a segunda, uma crítica à
demonização da sexualidade presente nas relações mulher/mulher (Idem, 2004).
Nesse contexto, os contrastes culturais e sociais podem ser vistos até no mercado
convencional do sexo, que, apesar de possuir um sentido de transgressão de restrições e livre
exercício da sexualidade, se apresentam como um “erotismo politicamente correto”. A grande
maioria dos materiais eróticos visa o público heterossexual, concernente a um determinado
modelo de desejo que pressupõe exercício de fantasias sexuais, sendo estes elementos
simbólicos e variáveis historicamente, social e geograficamente. Os adornos que salientam os
aspectos do corpo têm características feminizadas e os adornos masculinizados configuram o
lócus do corpo que penetra. Já o exercício da sexualidade do mesmo sexo (mulher/mulher)
tem o sentido de aceitação pela lógica de ser um desejo voyer masculino, onde a aceitação do
corpo que deseja e o corpo do objeto de desejo são demarcados pelo simbolismo masculino
(GREGORI, 2004).
Em contrapartida às questões culturais e ao desenvolvimento sexual, há os distúrbios
da sexualidade, que constituem as principais fontes de conflito e refletem no comportamento
geral do indivíduo. Esses distúrbios estão divididos em dois grupos: os distúrbios da relação
sexual normal e as perversões. Dentre os distúrbios da relação sexual normal estão a
impotência primária, onde não é possível o contato sexual; impotência secundária que pode-se
desenvolver por diversos motivos (idade avançada, doenças da próstata) e a ejaculação
precoce, no caso dos homens; e nas mulheres corresponderia à deficiência de lubrificação
(umidificação da vagina), sendo o mais severo; frigidez ou anorgasmia (incapacidade de
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alcançar a ejaculação vaginal). O orgasmo na forma que a mulher experimenta se desenvolve
de diversas maneiras, mas as pesquisas não aceitam mais a diferenciação entre o orgasmo
clitórico (sinal de imaturidade psicossexual) e orgasmo vaginal (sinal de maturidade),
havendo diferenciação nos distúrbios do orgasmo em primário e secundário. Outros distúrbios
específicos das mulheres são a pseudocinese (falsa gravidez), distúrbio da lactação, distúrbio
do puerpério (relação mãe-bebê), ninfomania (hipersexualidade na mulher) e no homem,
donjuanismo não revela excessos de impulso sexual e muda frequentemente de parceira),
sendo a masturbação para ambos uma prática compensadora e uma válvula de escape. Já as
perversões são anormalidades do comportamento sexual e resultam de alterações no
desenvolvimento sexual, dentre elas estão: exibicionismo (exposição dos órgãos sexuais);
pedofilia (satisfação sexual com crianças e sentimento de inferioridade à mulher adulta);
sodomia (relações sexuais com animais); fetichismo (excitação e satisfação sexual com
objetos); sado-masoquismo (excitação sexual quando provocam ou sofrem dores ou
vexames); necrofilia (satisfação sexual com cadáveres); cleptomania (o ato de roubar associa
se à excitação); e travestismo (impulsão em exercer o papel do sexo oposto, podendo ser
heterossexual ou homossexual) (SPOERRI, 1988).
A expressão e manutenção da sexualidade na terceira idade conta com o apoio dos
profissionais de saúde e dos familiares, pois estes fazem parte da esfera íntima da pessoa
idosa e desempenham um papel de grande influência no comportamento. Neste papel, deve-se
reconhecer e respeitar a intimidade que a pessoa idosa escolhe por si própria. Deve-se seguir
preceitos básicos específicos: como no caso dos familiares; reconhecer a importância da
sexualidade e dos afetos na 3ª idade; manter ou desenvolver a relação com os pais baseada no
afeto e na intimidade, promovendo a autoestima e a valorização da imagem positiva; aceitar a
autonomia da mãe/pai quanto às relações íntimas; ajudar e apoiar a mãe/pai no âmbito sexual
com o companheiro (a); apoiar os pais nas dificuldades no âmbito sexual; não censurar o
comportamento dos pais; pensar em si e na forma como viverá a sexualidade mais tarde. Já a
prática dos profissionais de saúde deve seguir a satisfação das necessidades e desejos,
assegurando a dignidade, respeito e proteção dos seus direitos, encarando de forma natural.
Para isso, é necessário ter conhecimentos adequados e suficientes para lidar com as alterações
físicas e psicológicas normais do envelhecimento. Contudo, muitos profissionais não se
sentem confortáveis para falar com os idosos sobre sexualidade e assuntos diretamente
relacionados, como homossexualismo, DSTs, uso de preservativo e medicamentos
facilitadores de relações sexuais (RIBEIRO, 2011).
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Sobre essa questão, Ribeiro (2011) apresenta sugestões e orientações aos profissionais
de saúde, voltadas à superação das barreiras e seguridade da saúde e do bem estar dos idosos
com relação à sexualidade, como: realizar formação especializada na área do envelhecimento
e sexualidade na 3ª idade (educação, prevenção e diagnóstico de potenciais problemas),
devendo a intervenção profissional contemplar: (a) educação sexual no processo de
envelhecimento; (b) identificar ocorrências significativas na vida sexual da pessoa e realizar
medidas preventivas ou corretivas, (c) avaliar os fatores de risco para DSTs/AIDS, ingestão
de álcool ou drogas e se necessário indicar o teste de HIV/AIDS; manter o diálogo e postura
necessária a conversas e discussões com o idoso(a) ou casal procurando alcançar resolução de
problemas ou preocupações, devendo o profissional orientar a resolução e não ditar uma
solução; realizar palestras e seminários a cerca da sexualidade (abordar DSTs, práticas segura
e relação na 3ª idade). Deve a abordagem profissional levantar a história sexual,
comportamento de risco, dificuldades e preocupações. Assim, também o ambiente
institucional deve apresentar especificidades relativas à sexualidade enquanto promoção da
intimidade do idoso como: direito à privacidade; assegurar o direito a ideias e liberdade
sexual (permissíveis enquanto lugares públicos/comuns); possibilitar a coabitação de casal;
possibilitar/apoiar momentos íntimos no exterior das instituições (hotéis, casa de familiares);
evitar situações e comportamentos que possam ser mal interpretados pelos idosos; respeitar as
diferentes formas de viver a sexualidade das pessoas idosas; proporcionar o cuidado e
autoestima (cabeleireiro, manicures); e incentivar os idosos a construírem e divulgarem
informativos sobre a sexualidade, práticas e perigos (confecção de panfletos, cartazes) .

2.4 Envelhecimento: conceito, biologia e teorias
O tempo é uma constante na vida de todas as pessoas e se revela em todas as fases da
vida, inclusive na velhice. O tempo está presente em todos os momentos, pois estes se
apresentam a partir de uma sequência cronológica; em algumas situações ou fase da vida
temos a sensação de lenhificação ou aceleração. Assim, o tempo tem se apresentado como
objeto de estudo relacionado ao processo de envelhecimento. No estudo do envelhecimento, o
tempo se apresenta como o tempo cronológico, mas a definição ou classificação das pessoas
como idosas depende da estrutura social que é atribuída ao ciclo de vida em cada cultura,
visto que o tempo cronológico é abstrato e que fatores sociais e culturais interferem na
definição da amplitude temporal do envelhecimento. Outro fator relacionado ao tempo é que a
idade não pode ser vista como o principal fator explicativo, verificado nas alterações do
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envelhecimento. Coexiste também a questão da idade objetiva (anos a partir do nascimento) e
a idade subjetiva (a idade que a pessoa sente ter), expondo assim a subjetividade no processo
de envelhecimento. A idade subjetiva apresenta fundamental importância no idoso devido a
suas implicações no bem estar. O tempo também está presente na dimensão social, estando
dividido em três categorias temporais: (a) dimensão natural, que corresponde a processos e
ritmos físicos e biológicos; (b) dimensões socioculturais, que correspondem às interpretações
do significado de envelhecer; e (c) dimensão pessoal, que corresponde às especificidades de
cada pessoa e que influencia no processo de envelhecimento (genética e estilo de vida)
(LOPES, 2014).
O termo velhice caracteriza a última fase do ciclo da vida e é um produto do processo
de desenvolvimento e envelhecimento. Biologicamente, apresentamos no desenvolvimento os
processos de crescimento ou maturação, tendo seu ápice na capacidade reprodutiva. Ao
contrário, o envelhecimento biológico é demarcado pelo declínio estrutural e das funções,
tendo como ponto final a morte. O envelhecimento ou senescência é um processo universal e
genético dos indivíduos, sendo assim chamado envelhecimento normal. Esse processo tem
início posteriormente à fase de maturação, e se acelera após os 50 anos; é especificamente
demarcado pela diminuição ou cessação da capacidade reprodutiva e por mudanças
fisiológicas e morfológicas típicas. A trajetória do envelhecimento humano possui grande
variação, dependendo do nível de desenvolvimento biológico e psicológico em virtude da
ação conjunta da genética, recursos econômicos, sociais, médicos, tecnológicos e psicológicos
(DINIZ, 2013).
Para compreendermos envelhecimento físico, é necessário considerarmos o espaço de
tempo da vida humana, termos a noção de tempo e dos modos diferentes que cada indivíduo
leva a própria vida, pois envelhecer é diferente de adoecer e as pessoas diferem na forma de
envelhecer e na maneira de reagir ao envelhecimento. O envelhecimento é um dos grandes
enigmas da vida, porque embora as pessoas envelheçam, isso ocorre de maneira e em ritmos
diferentes. Algumas pessoas vivem mais e tem qualidade de vida melhor que outras.
Compreender os processos fundamentais do envelhecimento é primordial para determinar as
causas e também avaliar a necessidades de procedimentos para interferir, retardar e deter
esses processos. As discussões sobre estender o tempo de vida estão ligadas à qualidade de
vida (SPIRDUSO, 2005).
Spirduso (2005) apresenta que o conceito de envelhecimento e a definição de idade
física parecem fáceis, mas a dimensão física e o significado de tempo dependem totalmente
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do significado biológico, psicológico e social relacionado a ele, podendo o tempo e o
envelhecimento cronológico serem vistos como sinônimos. O termo envelhecimento é usado
para referir ao processo orgânico ou conjunto de processos que ocorrem nos organismos vivos
que, com o passar do tempo, promovem a perda da adaptabilidade, deficiência funcional e a
morte.
Uma diferenciação importante a ser abordada para distinguir os efeitos seculares, que
são efeitos que influenciam todas as pessoas que vivem em um determinado período de
tempo, enquanto os efeitos do envelhecimento não seriam tão precisos (não seriam percebidos
em todos os sujeitos do mesmo período de vivência ou idade cronológica). Sendo assim, o
envelhecimento é uma extensão lógica dos processos fisiológicos de crescimento e
desenvolvimento, que se iniciam no nascimento e terminam com a morte.
Um novo conceito sobre envelhecimento é o envelhecimento ativo, aprimorado pela
OMS em 2002, surgiu posteriormente ao envelhecimento saudável, e pretende ser mais
abrangente, abordando saúde, aspectos socioeconômicos, psicológicos e ambientais,
integrados a um modelo multidimensional, que possibilita explicar os resultados do próprio
processo. Outros conceitos referenciados nas literaturas são o de envelhecimento ótimo ou
envelhecimento bem sucedido, os quais apresentam como questão de maior dificuldade a
definição de padrões de sucesso. O novo paradigma surge sendo mais consensual,
preconizando a saúde e a qualidade de vida das pessoas idosas, pela manutenção da
autonomia física, psicológica e social e que as pessoas idosas sejam integrantes de uma
sociedade segura, contemplando uma cidadania plena. O conceito de ativo é apresentado
como participação e envolvimento social, cultural, econômico, civil e espiritual e não apenas
a capacidade física ou a força de trabalho. Nessa perspectiva, o envelhecimento enfatiza o
potencial para a promoção do próprio bem estar e qualidade de vida (RIBEIRO, 2011).
O bem estar subjetivo está relacionado à compreensão da avaliação que as pessoas
fazem de suas próprias vidas, sendo constituído por dois componentes: o componente afetivo,
que envolve a questão emocional e dos sentimentos, que por sua vez podem ser positivos ou
negativos; e o componente cognitivo, que corresponde aos aspectos racionais e intelectuais
acerca da satisfação com a vida já experienciada pelo indivíduo. Esta dimensão está
relacionada com o julgamento cognitivo e o juízo de avaliação geral da própria vida. Assim
sendo, o bem estar encontra-se diretamente relacionado às circunstancias objetivas da vida,
estando a personalidade envolvida no filtro e na seleção das circunstâncias a serem
consideradas. Já a satisfação com a vida varia amplamente de uma pessoa para outra,
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dependendo das expectativas e ambições da pessoa, assim como as pessoas reagem de forma
diferente a situações idênticas, mesmo sendo influenciadas pelos mesmos valores ou
experiências. De modo geral, a avaliação da satisfação com a vida se faz pela comparação dos
objetivos conquistados e os objetivos desejados, ou entre a situação real e a situação desejada,
sendo o grau de satisfação com a vida relativamente estável no decorrer de toda a vida do
indivíduo (LOPES, 2014).
O conceito ou significado da palavra idoso configura indivíduos que em um contexto
social apresentam diferenças na aparência, força, funcionalidade, produtividade e desempenho
nos papéis sociais primários quando comparados a adultos (adultos jovens e adultos).
Características específicas dos indivíduos são tomadas para delimitar o acesso aos benefícios,
papéis e posição social na velhice, além da atribuição de direitos e deveres sociais dos idosos.
A defasagem sociológica estrutural do envelhecimento está relacionada ao fato da sociedade
como estrutura organizacional social não conseguir oferecer aos idosos economicamente
improdutivos os mesmos benefícios e valores sociais disponíveis aos membros sociais
economicamente produtivos. Essa defasagem estrutural é fonte de estereótipos negativos dos
idosos (DINIZ, 2013).
Os processos de envelhecimento são diferentes do processo de envelhecer. Os
processos de envelhecimento são representados pelas mudanças universais específicas da
idade, dentro de uma espécie, e independe de doenças e/ou fatores ambientais. Esses
processos são definidos como envelhecimento primário. Já o processo de envelhecer está
relacionado a sintomas clínicos, e incluem os efeitos do ambiente e a presença de doenças.
Esse processo é definido como envelhecimento secundário. Embora as causas do
envelhecimento primário e secundário sejam diferentes, eles atuam de forma dependente e
interagem entre si. O estresse e as doenças podem acelerar os processos de envelhecimento, e
esses, por sua vez, podem aumentar a vulnerabilidade das pessoas em relação às doenças e ao
estresse (SPIRDUSO, 2005).
Os conceitos e teorias psicológicas do envelhecimento mais influentes foram
construídos nos últimos 60 anos, graças às mudanças na temporização da vida humana, por
meio do envelhecimento populacional, em praticamente todo o mundo, sendo a constituição
da velhice como categoria social procedente de três paradigmas: os ciclos de vida, o curso de
vida e o desenvolvimento ao longo da vida.
Esses paradigmas podem ser agrupados em três categorias: teoria clássica, teoria de
transição e teoria contemporânea. A teoria denominada clássica refere-se às teorias de estágio
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da vida adulta e da velhice, sendo classificadas desta forma as teorias de Buhler (1935), Jung
(1971), Kuhlen (1964) e Levinson (1978), a teoria das tarefas/atividades evolutivas
(Havigurst,1951; Havighurst & Albrecht, 1953) e a teoria do afastamento (Cummings &
Henry, 1961). O grupo das teorias de transição refere-se à teoria do desenvolvimento da
personalidade (Erikson, 1959) - esta substitui a ideia de linearidade dos processos de
crescimento -, e a teoria social-interacionista da personalidade na velhice (Neugarten, Moore,
& Lowe, 1965; Neugarten, 1969), tendo a última a visão da trajetória de desenvolvimento
como um produto da construção social e simbólica. Quanto às Teorias Contemporâneas,
associam o desenvolvimento durante toda a vida (Baltes, 1987; Baltes, 1997) que são hoje as
referências dominantes na psicologia do envelhecimento a nível internacional, preocupandose com o comportamento em função das variáveis microssociais (DINIZ, 2013).
Outro conceito de fundamental importância no processo de envelhecimento e recente
nesta área é o "conceito de sentido da vida", que este está relacionado à continuidade do
indivíduo, no sentido de continuar a viver. O sentido da vida é uma variável necessária para
desenvolver uma vida satisfatória, ou seja, para a promoção, busca pela satisfação com a vida.
Com o crescimento da população idosa, muito se tem discutido nas sociedades
ocidentais a respeito de recursos sociais capazes de promover a melhoria do bem estar nas
pessoas idosas. O envelhecimento é experimentado de diferentes formas, de acordo com as
atitudes realizadas na vida em seu todo, ou seja, com a aprendizagem, com a capacidade de
realizar ações importantes (de significado), para si próprio ou para outras pessoas. Os idosos
também podem contemplar a vida em três dimensões: no passado, no presente e no futuro, de
modo a sempre encontrar o sentido da vida (LOPES, 2014).
Quando tratamos a questão do envelhecimento associado à atividade laboral, no século
XXI, os questionamentos giram em torno da necessidade de alterações na idade da
aposentadoria. O ser humano nasce com características evolutivas destinadas e apropriadas às
atividades e ao trabalho - características universais dos humanos que permitem a construção e
manutenção da cultura, e a reprodução da sociedade. Tal afirmativa não pode ser negada,
visto que pode ser analisada e comprovada pela história da humanidade. O trabalho, em toda
sua essência, é uma virtude e favorece o corpo e a alma, ressaltando que, para realizarmos as
atividades laborais precisamos de uma boa remuneração mensal e uma boa aposentadoria que
proporcione tranquilidade financeira para as necessidades da velhice (WHITAKER, 2007).
Porém, quando falamos do direito constitucional, a aposentadoria dos brasileiros (em
que muitos contribuíram religiosamente durante muitos anos) tem por base duas variáveis: o
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momento que as pessoas começaram a trabalhar e as características do trabalho que exerceram
(profissão). Pois há diferentes formas de trabalhos e pessoas que iniciaram suas atividades
laborais cedo, dependendo da severidade da pobreza de suas famílias. Tais questões nos
remetem ao discurso dos técnicos e gestores de planejamento que sempre argumentam o
mesmo discurso “que a previdência não conseguirá sustentar tantos aposentados”, como se o
envelhecimento fosse uma epidemia e que, portanto seja preciso obrigar os idosos a
trabalharem até a exaustão, independente da atividade que exerceram na infância e/ou
juventude. Este discurso pode ser observado nas enormes filas burocráticas, onde homens e
mulheres idosas de diferentes classes sociais, assalariados ou autônomos anseiam pela
efetivação do seu direito à aposentadoria (Ibidem, 2007).
Whitaker (2007) expõe ainda que essa ideologia do trabalho que repercute no mundo
se sustenta principalmente graças às empresas de grande poder econômico. Neste sistema
capitalista e globalizado, deve-se levar em consideração no processo de aposentadoria fatores
como: os sofrimentos no envelhecimento, que na maior parte dos casos são decorrentes do
trabalho.
Ainda no século XXI, podemos perceber esse processo de degradação do corpo dos
trabalhadores e até mesmo dos trabalhadores jovens pela L.E.R (lesão por esforço repetitivo).
Esta doença “nova” acomete os trabalhadores que atuam em atividades laborais consideradas
leves e de “elite”. Vale lembrar que estas são as doenças da modernidade, do capitalismo
tecnológico que tanto proclama a melhoria física das condições de trabalho e a automação
responsável por outro problema igualmente importante, o desemprego.

(...) No Japão, há até uma doença nova, típica do capitalismo...
Chama-se Karochi e ataca os altos executivos que caem mortos, sem
qualquer aviso anterior, em seus escritórios luxuosos, rodeados por
telefones e computadores. No Brasil anda acontecendo fenômeno
semelhante nos canaviais do interior de paulista - morte por exaustão,
durante as tarefas do corte intensificado da cana-de-açúcar. Como
podem ver, mental ou braçal, o trabalho também mata (...)
(WHITAKER, 2007, p. 111).

Contudo, podemos analisar que, com o grande fenômeno do envelhecimento
populacional no mundo, sem precedentes da humanidade, e com as aspirações da ciência por
uma vida mais longa, observamos alguma hostilidade face ao processo de envelhecimento,
que é inerente ao ciclo da vida. Isto ganha especial sentido no contexto da sociedade que
idolatra os sinais da juventude e cria condições para que as mulheres tenham menos filhos e
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cada vez mais tarde, contribuindo assim para o envelhecimento demográfico. A entrada no
mercado de trabalho dos mais jovens é adiada e quando contratados exige-se experiência,
aumentando a idade de aposentadoria, o que acarreta uma aparente valorização dos mais
velhos, para, quando aposentados, serem ignorados quanto à produção profissional e social
(LOPES, 2014).
Nesse sentido, é necessário construir e desenvolver os três pilares para o
envelhecimento ativo, que são: saúde, participação social e segurança. A saúde, é determinada
por diagnósticos médicos e pela percepção do próprio idoso pelos aspectos centrais do
envelhecimento (transformações biológicas e fisiológicas e a maneira como o idoso lida com
estas); a participação social, é determinada pelas relações estabelecidas na comunidade
(família, instituição, sociedade em geral) a qual pertence, a família, o parceiro (a), o exercício
dos direitos e deveres (cidadania), a participação nas decisões dos contextos diários são
fatores incontestáveis na vida social e na expressão estar vivo do idoso; na participação social
há referência clara aos aspectos da cultura e gênero; já a segurança é determinada pelo direito
e acesso aos serviços sociais e de saúde, além de ações de outros setores como educação,
emprego/aposentadoria, solidariedade entre gerações, desenvolvimento rural e urbano, ou
seja, aspectos necessários à integralidade do idoso. Cabe ressaltar que o envelhecimento bem
sucedido envolve seleção, optimização e compensação, mecanismos psicológicos que são
usados regularmente a cada escolha que o indivíduo faz. A seleção corresponde à etapa da
escolha (decisão de um objetivo), à otimização, corresponde à etapa aprofundamento acerca
do que foi escolhido (potencialização, desenvolvimento). Já a fase de compensação ocorre nas
situações de perda, onde é necessário compensar ou investir em outro objetivo ou pessoa
(RIBEIRO, 2011).
É importante destacar como as pessoas idosas se recuperam, constroem e representam
os acontecimentos de suas vidas buscando constituir uma estratégia de desenvolvimento para
superar e promover a adaptação bem sucedida do processo de envelhecimento. Nesse sentido,
podemos verificar que a velhice pode ser considerada como um processo dinâmico de
adaptação, decorrente das necessidades advindas das perdas e alterações físicas, psicológicas
e sociais, de ocorrências como doenças, viuvez, diminuição da renda, entre outras. Uma
análise interessante é que se estas mesmas ocorrências negativas acontecessem em outra fase
do ciclo vital e acarretariam impactos negativos mais acentuados. Daí, ocorrerem as
características que sugerem que os idosos ativam mecanismos e desenvolvem estratégias de
adaptação para amortecer os impactos destes acontecimentos adversos.
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Uma adaptação bem sucedida na velhice implica num sentido de identidade capaz de
integrar as mudanças, as perdas e os acontecimentos provenientes do envelhecimento, sendo
ativados processos psicológicos, a partir dos quais se pode destacar a reminiscência e a
revisão da vida. A reminiscência e revisão da vida constituem um processo de
desenvolvimento normativo na velhice, de procurar um sentido para a forma de viver a vida e
aceitar a sua finitude (LOPES, 2014).
O avanço tecnológico na área da saúde nos últimos 50 anos proporcionou meios de
prevenir e tratar doenças antes consideradas fatais. Mas em virtude da falta de planejamento,
o impacto socioeconômico se reflete nos serviços de saúde, destinados ao atendimento dos
idosos, não apenas na previdência, mas também nos diversos tipos de apoio social. A
mudança no perfil demográfico e epidemiológico da população são fatores importantes para a
compreensão da AIDS na maturidade e na velhice, pois as notificações de infecção pelo HIV
têm aumentado entre as pessoas mais velhas. A visão errada acerca da sexualidade dos idosos
tem sido abordada em pesquisas sobre a vivência da AIDS na velhice e as estratégias de
enfrentamento utilizadas pelos idosos com HIV.
O HIV/AIDS está longe de acometer apenas pessoas jovens. Isso pode ser observado
desde o início da infecção no Brasil, onde em 1997 havia 7.239 casos de AIDS em pessoas da
faixa etária de 50 a 59 anos e 2.835 casos de AIDS em pessoas com 60 anos ou mais.
Passados 10 anos, o MS, por meio do Boletim Epidemiológico, apresentava um aumento
32.231 casos na faixa etária de 50 a 59 anos e de 11.100 novos casos na faixa etária de 60
anos ou mais. Esses dados podem ser ainda maiores, uma vez que a subnotificação dos casos
de HIV/AIDS nesta faixa etária varia de 24% a 65%. As subnotificações correspondem aos
casos de HIV/AIDS, que não são comunicados aos serviços locais de saúde pública ou quando
são comunicados/notificados fora do período de tempo estabelecido (FALCÃO, 2010).
Falcão (2010) ainda expõe que um aspecto relevante do HIV/AIDS na velhice é o
diagnóstico tardio, visto que ainda existem profissionais de saúde que acreditam que os idosos
não são vulneráveis ao HIV, por acreditarem que esses seujeitos não possuem vida sexual
ativa, mesmo conhecendo as terapias hormonais e fármacos para melhoria da atividade
sexual. Por outro lado, a melhoria da qualidade de vida sexual dos idosos não é acompanhada
pelas políticas públicas de saúde (prevenção de DSTs/AIDS e ao processo de
envelhecimento). Outro aspecto a ser destacado é o impacto da soropositividade na saúde
mental da pessoa, pois esta sente os impactos desde o momento do diagnóstico até a
progressão e tratamento da doença. A descoberta do vírus ou da doença leva ao surgimento de
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sentimentos como o medo da morte, a depressão, o isolamento, a debilidade do sistema
imunológico - todos estes aspectos refletem de forma negativa na adesão ao tratamento. Há
também, na saúde mental, a questão da demência associada ao HIV/AIDS. O vírus acomete
cerca de 15% a 20% deles, no entanto, tem se observado que os índices de demência
associados ao HIV apresentam alterações como aumento de episódios de esquecimento e
diminuição da capacidade de concentração depois de se iniciar o tratamento (TARV). Em
muitos destes quadros clínicos o diagnóstico de demência era de difícil detecção, onde as
queixas relatadas eram de dificuldade de concentração e compreensão.

2.5 Análise bibliométrica a respeito dos temas HIV, envelhecimento e gênero feminino
Para análise bibliométrica relacionada ao tema envelhecimento, gênero feminino e
HIV, as informações foram obtidas a partir da base de busca de artigos científicos Scopus,
disponível no Portal Periódicos da Capes. A busca foi realizada no dia 02 de dezembro de
2014, sendo utilizada a opção de busca rápida, que retorna as publicações que tenham as
palavras envelhecimento, gênero feminino e HIV digitadas no título, no resumo ou nas
palavras chaves.

A Figura 1- Distribuição das publicações científicas no mundo a partir das variáveis
envelhecimento, gênero feminino e HIV.

FEMALE
AGEING

159.755

386.213

7.240.250
704

1.300

96.447

171.057
HIV
Fonte: Scopus (2014).
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Distribuição das publicações por variáveis
Na Figura 1, o gráfico de círculos sobrepostos apresenta que a maior distribuição de
publicações se refere à variável gênero feminino. Tal distribuição é tão significativa que o
diâmetro da circunferência não pode ser visualizado na área em questão, como demarca a
linha rosa da circunferência, caracterizando um total de 7.240.250 publicações. A distribuição
é seguida pela variável envelhecimento, com uma proporção menos significativa, pois é
possível visualizar na área descrita sua proporção delimitada pela margem verde da
circunferência, totalizando 386.213 publicações; e a variável HIV, apresentando também
proporções bem inferiores, se comparada às publicações referentes ao gênero feminino, pois é
possível visualizar seu diâmetro demarcado pela margem azul da circunferência, totalizando
171,57 publicações.
Uma questão relevante demarcada pelo gráfico de círculos sobrepostos é que as
proporções de publicações diminuem ainda mais quando correlacionamos as variáveis, como
podemos observar nas intersecções do gráfico. Ao correlacionarmos as variáveis gênero
feminino e envelhecimento, intersecção rosa-verde, podemos visualizar um decréscimo na
proporção, totalizando 159.755 publicações, seguido pela correlação das variáveis gênero
feminino e HIV, intersecção rosa-azul, totalizando 96.447 publicações; e a correlação das
variáveis envelhecimento e HIV, intersecção verde-azul, totalizando 1.300 publicações. Estes
dados se apresentam ainda mais preocupantes quando correlacionamos as variáveis gênero
feminino, envelhecimento e HIV, intersecção central do gráfico rosa-verde-azul, totalizando
apenas 704 mil publicações. Ressalta-se que estes dados correspondem às publicações do
mundo na base CAPES sobre as variáveis descritas.

Análise temporal
As informações relacionadas à evolução temporal, nome de autores, periódico,
afiliação e país foram obtidas nos campos em que é possível refinar a busca.
Para análise temporal, foram realizadas equações de regressão exponenciais do
número de publicações em função do ano, apresentando o ano de 2014 como ano limítrofe. Os
valores de cada variável foram linearizados mediante aplicação de logaritmo, de forma que o
coeficiente angular da equação indique a taxa de crescimento em dado período.
A análise de concentração foi realizada mediante a comparação do número de
publicações dos 10 principais contribuintes (países, autores, instituição ou periódico) em
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relação ao total de publicações; ou 11 contribuintes, quando o Brasil não se encontra entre os
10 principais contribuintes, visto que o interesse desta análise bibliométrica é um comparativo
entre a proporção de produção científica do país de aplicação desta pesquisa e os demais
países do mundo, dispostos em grau de proporção decrescente.
Tabela 1- Países que mais publicaram artigos na base Scopus a respeito do tema HIV,
envelhecimento e gênero feminino.
HIV
País
Estados Unidos
Reino Unido
França
Itália
Alemanha
Canadá
África do Sul
Espanha
Austrália
Índia
16- Brasil

n
100.519
20.827
15.641
11.269
9.040
8.715
8.708
8.648
5.957
5.658
4.355

Ageing
País
Estados Unidos
Reino Unido
Japão
Alemanha
China
França
Canadá
Itália
Austrália
Espanha
14- Brasil

n
157.819
33.174
29.493
26.657
25.868
24.110
20.250
18.113
13.786
12.721
7.484

Female
País
Estados Unidos
Reino Unido
Japão
Alemanha
Itália
França
Canadá
Austrália
China
Holanda
16- Brasil

n
1.974.655
547.999
428.242
396.779
309.807
289.423
256.429
184.794
182.620
182.543
97.599

Fonte: Scopus (2014).

A Tabela 1 mostra os 10 países que mais publicaram artigos no mundo a respeito dos
temas específicos HIV, envelhecimento e gênero feminino. Podemos perceber que os Estados
Unidos e o Reino Unido são os países que mais produzem artigos científicos a respeito dos
três temas. Um aspecto significativo a ser observado é que o Brasil não se encontra entre os
10 principais países contribuintes em publicações científicas nos temas: HIV, se apresentando
na 16ª posição, com menos de 4.500 publicações; envelhecimento, na 14ª posição, com menos
de 7.500 publicações; e gênero feminino, na 16ª posição com menos de 98.000 publicações.

Tabela 2- Países que mais publicaram artigos na base Scopus a respeito dos temas HIV +
envelhecimento, HIV + gênero feminino, envelhecimento + gênero feminino e HIV +
envelhecimento + gênero feminino.
HIV + Ageing
País
N
Estados Unidos 994
Reino Unido
125
Itália
102
França
99
Canadá
82
Austrália
76
Espanha
69
Holanda
52

HIV + Female
País
N
Estados Unidos 38.730
Reino Unido
8.697
França
5.899
Itália
4.853
África do Sul
4.725
Espanha
4.165
Canadá
3.522
Alemanha
2.666

Ageing + Female
País
n
Estados Unidos
54.602
Reino Unido
11.199
Japão
9.304
Alemanha
7.671
Canadá
7.331
França
6.533
Itália
6.341
Austrália
4.962

HIV + Ageing + Female
País
n
Estados Unidos
402
Reino Unido
54
Itália
47
África do Sul
35
França
32
Austrália
27
Espanha
26
Canadá
24

36

África do Sul
50
Alemanha
50
11- Brasil
36
Fonte: Scopus (2014).

Índia
10- Brasil

2.557
2.394

Holanda
Espanha
13- Brasil

4.705
3.576
2.507

9- Brasil
Suíça

23
15

A Tabela 2 mostra os 10 países que mais publicaram artigos no mundo relacionando
os temas HIV + envelhecimento, HIV + gênero feminino, envelhecimento + gênero feminino
e HIV + envelhecimento + gênero feminino. Podemos perceber que os Estados Unidos e o
Reino Unido são os países que mais produzem artigos científicos correlacionando os três
temas, conforme distribuição por probabilidade disposta na tabela. Um aspecto significativo a
ser observado é que o Brasil não se encontra entre os 10 principais países contribuintes em
publicações científicas correlacionando os temas: HIV + envelhecimento, se apresentando na
11ª posição, com 36 publicações; sobre envelhecimento + gênero feminino, na 13ª com 2.507
publicações.
Entretanto, o Brasil está entre os 10 países que mais publicaram artigos no mundo
relacionando os temas HIV + gênero feminino, na 10ª posição com 2.394 publicações; e HIV
+ envelhecimento + gênero feminino, na 9ª posição, com 23 publicações.
Figura 2 – Proporção (%) dos Países que mais publicaram artigos na base Scopus a respeito
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A Figura 2 apresenta a proporção das publicações de artigos científicos por países no
mundo, relacionadas aos temas HIV, envelhecimento e gênero feminino. Nesta perspectiva,
podemos observar principalmente a predominância expressiva dos Estados Unidos em
publicações nos três temas em relação aos demais países, inclusive sobre o Reino Unido (2º
colocado), o que demonstra uma proporção preocupante da participação do Brasil nas
publicações científicas, pois estas não chegam a 2% em nenhumas das temáticas.
Figura 3 – Proporção (%) dos Países que mais publicaram artigos na base Scopus a respeito
dos temas HIV + envelhecimento, HIV + gênero feminino, envelhecimento + gênero
feminino.
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Fonte: Scopus (2014).

A Figura 3 apresenta a proporção das publicações de artigos científicos por países no
mundo relacionado aos temas HIV + envelhecimento, HIV + gênero feminino,
envelhecimento + gênero feminino. Podemos observar principalmente a predominância
expressiva dos Estados Unidos em publicações nos três temas em relação aos demais países,
inclusive sobre o Reino Unido (2º colocado), o que demonstra uma proporção preocupante da
participação do Brasil nas publicações científicas, pois estas não chegam a 2,5% em
nenhumas das temáticas. Destacamos ainda que o Brasil apresenta um envelhecimento
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progressivo de sua população, demarcado por um aumento significativo da expectativa de
vida da população nas últimas décadas, apontando, assim, para a necessidade de
pesquisas/publicações sobre a temática envelhecimento e gênero feminino, por serem as
temáticas menos pesquisadas (1,56%).
Figura 4 – Proporção (%) dos Países que mais publicaram artigos na base Scopus a respeito
dos temas HIV + envelhecimento + gênero feminino.
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Fonte: Scopus (2014).

A Figura 4 apresenta a proporção das publicações de artigos científicos por países no
mundo relacionados aos temas HIV + envelhecimento + gênero feminino. Podemos observar
principalmente a predominância expressiva dos Estados Unidos em publicações nos três
temas em relação aos demais países, sendo responsável por mais de 50% da publicação
mundial. Destacamos que o Brasil está entre os 10 países que mais publicam artigos
correlacionando os temas HIV, envelhecimento e gênero feminino, sendo responsável por
3,27% da publicação mundial.
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Figura 5- Proporção (%) da participação do Brasil nas publicações de artigos na base Scopus a
respeito dos temas HIV, envelhecimento e gênero feminino.
3,5%

3,3%

Participação do Brasil (%)

3,0%
2,5%

2,5%

2,0%

1,8%
1,6%

1,5%

1,6%
1,4%

1,3%

Ageing

Female

1,0%

0,5%

0,0%
HIV

HIV + Ageing HIV + Female

Ageing +
Female

HIV + Ageing
+ Female

Fonte: Scopus (2014).

A Figura 5 apresenta a proporção da participação do Brasil nas publicações de artigos
científicos mundiais relacionados aos temas HIV, envelhecimento, gênero feminino, HIV +
envelhecimento, HIV + gênero feminino, envelhecimento + gênero feminino e HIV +
envelhecimento + gênero feminino. Como podemos perceber, o Brasil publica mais artigos
relacionados aos temas HIV + envelhecimento + gênero feminino (3,3%); seguido de artigos
que relacionam os temas HIV + gênero feminino (2,5%); a menor produção está relacionada
ao tema gênero feminino (1,3%).
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Figura 6- Taxa de crescimento anual de publicações de artigos na base Scopus nos temas
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Observa-se na Figura 6, que o Brasil apresenta uma taxa de crescimento anual na
produção de publicações de artigos científicos na maioria dos temas expressivamente superior
ao restante do mundo; com exceção dos temas HIV + envelhecimento, apresentando um
déficit de 0,1% no crescimento; e HIV + envelhecimento + gênero feminino, apresentando um
déficit de 3,8% no crescimento em comparação ao restante do mundo.

Tabela 3- Principais autores que mais publicaram a respeito de HIV, envelhecimento e gênero
feminino no Brasil e no mundo.
HIV
MUNDO
Autor
Soriano, V.
De Clercq, E.
Clotet, B.
Balzarini, J.
Wainberg, M.A.
Lazzarin, A.
Cooper, D.A.
Montaner, J.S.G.
Dabis, F.
Mayer, K.H.

n
903
820
587
565
512
507
482
466
460
449

BRASIL
MUNDO
Autor
n
Autor
Grinsztejn, B.
125 Ferrucci, L.
Bastos, F.I.
105 Franceschi, C.
Diaz, R.S.
101 Guralnik, J.M.
Morgado, M.G.
95 Harris, T.B.
Tanuri, A.
92 Newman, A.B.
Schechter, M.
85 Roth, G.S.
Veloso, V.G.
69 Deary, I.J.
Kallas, E.G.
54 Ingram, D.K.
Galvao-Castro, B. 53 Fried, L.P.
Brites, C.
53 Finch, C.E.

Fonte: Scopus (2014).

AGEING
n
468
318
309
299
275
239
232
228
213
205

BRASIL
Autor
Lima-Costa, M.F.
Uchoa, E.
Menezes, P.R.
Tufik, S.
Scazufca, M.
Firmo, J.O.A.
Lebrao, M.L.
Tonelli, M.
Gobbi, S.
Riella, M.

FEMALE
n
62
33
31
30
30
30
28
28
26
26

MUNDO
Autor
Hofman, A.
La Vecchia, C.
Koren, G.
Li, W.
Sugimachi, K.
Willett, W.C.
Franceschi, S.
Romero, R.
Wang, W.
Hortobagyi, G.N.

n
1.356
1.303
1.195
1.124
1.083
1.056
969
897
875
855

BRASIL
Autor
Tufik, S.
Kowalski, L.P.
Victora, C.G.
Baracat, E.C.
Mendonca, B.B.
Cendes, F.
Hallal, P.C.
Teixeira, A.L.
Soares, F.A.
Ramires, J.A.F.

n
310
265
224
224
211
211
196
192
187
183
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Tabela 4- Principais autores que mais publicaram correlacionando os temas HIV +
envelhecimento, HIV + gênero feminino e envelhecimento + gênero feminino no Brasil e no
mundo.
HIV + AGEING
MUNDO
BRASIL
Autor
n
Autor
Vance, D.E.
48 Grinsztejn, B.
Justice, A.C.
37 Cardoso, S.W.
Grant, I.
19 Torres, T.S.
Deeks, S.G.
17 Veloso, V.G.
Effros, R.B.
16 Carneiro, M.
Emlet, C.A.
16 Colosimo, E.A.
Valcour, V.
15 Castro, G.F.
Capeau, J.
14 Cerqueira, D.F.
Rodriguez-Barradas, M.C. 14 Hygino, J.
Hinkin, C.H.
13 Andrade, R.M.

n
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2

HIV + FEMALE
MUNDO
BRASIL
Autor
N
Autor
Soriano, V.
453 Grinsztejn, B.
Dabis, F.
399 Bastos, F.I.
Lazzarin, A.
313 Diaz, R.S.
Clotet, B.
306 Morgado, M.G.
Newell, M.L.
287 Schechter, M.
Vlahov, D.
286 Veloso, V.G.
Montaner, J.S.G. 275 Sprinz, E.
Quinn, T.C.
272 Pilotto, J.H.
Katlama, C.
244 Tanuri, A.
Hogg, R.S.
243 Duarte, G.

N
97
63
59
56
54
53
39
35
35
35

AGEING + FEMALE
MUNDO
BRASIL
Autor
n
Autor
Ferrucci, L.
371 Lima-Costa, M.F.
Harris, T.B.
275 Uchoa, E.
Guralnik, J.M.
267 Firmo, J.O.A.
Newman, A.B.
255 Menezes, P.R.
Deary, I.J.
184 Scazufca, M.
Fried, L.P.
179 Lebrao, M.L.
Bennett, D.A.
161 Ramos, L.R.
Hofman, A.
153 Barreto, S.M.
Kritchevsky, S.B. 151 Labruna, M.B.
Franceschi, C.
146 Peixoto, S.V.

n
58
31
30
27
26
19
17
17
15
14

Fonte: Scopus (2014).

A Tabela 4 mostra o quantitativo de publicações científicas no mundo em relação ao
Brasil, considerando em ordem decrescente as dez (10) maiores publicações nos temas
específicos HIV e envelhecimento, HIV e gênero feminino, e envelhecimento e gênero
feminino. Podemos perceber que apenas dois autores brasileiros: Grinsztejn, B.
(HIV+envelhecimento e HIV+gênero feminino) e Veloso, V.G (HIV+gênero feminino e
envelhecimento+gênero feminino), publicam em mais de um tema. Correlacionando a
proporção da diferença no número de publicações. Mesmo na 10ª posição, o número de
publicações do Brasil corresponderia na menor diferença a 15,3% da publicação mundial e na
maior diferença a 0,95% da produção mundial.
Tabela 5- Principais autores que mais publicaram correlacionando os temas HIV +
envelhecimento + gênero feminino no Brasil e no mundo.
HIV + AGEING + FEMALE
MUNDO
Author
Justice, A.C.
Grant, I.
Rodriguez-Barradas, M.C.
Hinkin, C.H.
Emlet, C.A.
Rimland, D.
Vance, D.E.
Butt, A.A.
Valcour, V.
Shikuma, C.

BRASIL
n
23
16
12
10
10
9
9
8
8
7

Autor
Castro, G.F.
Bento, C.A.M.
Fausto, M.A.
Grinsztejn, B.
Andrade, R.M.
Antunes, C.M.F.
Colosimo, E.A.
Cardoso, S.W.
Carneiro, M.
Hygino, J.

n
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Fonte: Scopus (2014).

A Tabela 5 apresenta os 10 (dez) autores com maior número de publicações científicas
no mundo e no Brasil. Podemos perceber que os autores que mais publicam sobre o tema
HIV, envelhecimento e gênero feminino no Brasil apresentam todos duas publicações, o que
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corresponderia na menor diferença a 28,5% da publicação mundial e na maior diferença a
8,6% da produção mundial.

Tabela 6- Principais áreas que mais publicaram a respeito de HIV, envelhecimento e gênero
feminino no Brasil e no mundo.
HIV
MUNDO
Área
Medicina
Imunologia e
Microbiologia
Bioquímica,
Genética e
Biologia
Molecular
Farmacologia,
Toxicologia e
Farmacêutica
CiênciasSociais

AGEING
BRASIL
Área

N
177.15
Medicina
4
70.185

Imunologia e
Microbiologia

Bioquímica,
Genética e
Biologia
Molecular
Agicultura e
18.401 CiênciasBiológic
as
Farmacologia,
14.826 Toxicologia e
Farmacêutica
36.073

MUNDO
Área

n
3.42
Medicina
3
Bioquímica,
1.21 Genética e
4 Biologia
Molecular

FEMALE
BRASIL
Área

MUNDO
Área

n
3.19
Medicina
2
Bioquímica,
Agicultura e
162.71
2.07 Genética e
CiênciasBiológica
6
6 Biologia
s
Molecular
Bioquímica,
Agicultura e
Genética e
1.91
512 CiênciasBiológica 87.668
Neurociências
Biologia
1
s
Molecular
245 Neurociências

216

Imunologia e
Microbiologia

n
251.72
Medicina
3

47.623

Imunologia e
Microbiologia

47.621 Neurociências

31.025

Ciências dos
Materiais

Enfermagem

9.065 CiênciasSociais

187 Engenharia

Psicologia

8.002 Enfermagem

186

Ciências dos
Materiais

Química

7.663 Odontologia

125

CiênciasAmbienta
21.497 Odontologia
is

Agicultura e
CiênciasBiológic
as

7.235 Química

120 Psicologia

20.587 Veterinária

Neurociências

4.880 Psicologia

Farmacologia,
104 Toxicologia e
Farmacêutica

19.275

27.067 Engenharia

702

Imunologia e
Microbiologia

539 Psicologia

BRASIL
n
Área
n
5.942.87
76.85
Medicina
2
8
Bioquímica,
1.240.35 Genética e
15.91
7
Biologia
7
Molecular
Imunologia e
Microbiologia

9.897

367.217 Neurociências

8.291

499.651

Agicultura e
336.021 CiênciasBiológic 7.799
as
Farmacologia,
333.677 Toxicologia e
4.889
Farmacêutica

Farmacologia,
420 Toxicologia e
Farmacêutica
Agicultura e
356 CiênciasBiológic 269.869 Odontologia
as
Profissões da
350
226.660 Veterinária
Saúde
280 Enfermagem

CiênciasAmbienta
275 CiênciasSociais
is

4.251
2.924

180.885 Enfermagem

2.779

Profissões da
Saúde

2.257

157.330

Fonte: Scopus (2014).

Observa-se na Figura 6, que a área que mais publica no Brasil e no mundo sobre HIV,
envelhecimento e gênero feminino é a medicina, com uma diferença significativa se
comparada às demais áreas. Apresentando uma diferença de 106.969 publicações em relação
à Imunologia e Microbiologia, que representa a segunda área que mais publica no mundo
sobre HIV. Em relação ao Brasil, essa diferença corresponde a 2.209 publicações. Também é
possível verificar que há uma diferença significativa no número de publicações em relação à
segunda área que mais publica no Brasil e no mundo, além de uma variação destas áreas de
acordo com o tema abordado. Sobre tema envelhecimento, podemos ver no mundo uma
diferença de 89.007 publicações em relação à segunda área que mais publica a bioquímica,
sendo que no Brasil há uma diferença de 1.116 publicações em relação à agricultura e ciências
biológicas, que corresponde à segunda área que mais publica. Sobre o tema gênero feminino,
podemos verificar no mundo uma diferença de 4.702.512 publicações em relação à segunda
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área que mais publica a neurociência, sendo que no Brasil há uma diferença de 60.941
publicações em relação à bioquímica, que representa a segunda área que mais publica.
Tabela 7- Principais áreas que mais publicaram correlacionando os temas HIV +
envelhecimento, HIV + gênero feminino e envelhecimento + gênero feminino no Brasil e no
mundo.
HIV + AGEING
MUNDO
BRASIL
Área
n
Área
Medicina
1.368 Medicina

HIV + FEMALE
MUNDO
BRASIL
n
Área
n
Área
27 Medicina
79.085 Medicina

Imunologia e
Microbiologia

580

Imunologia e
Microbiologia

8

Imunologia e
Microbiologia

25.983

Bioquímica, Genética
e Biologia Molecular

341

Enfermagem

5

Bioquímica,
Genética e
Biologia
Molecular

7.062

Enfermagem

125

Farmacologia,
Toxicologia e
Farmacêutica

113

Neurociências

105

Agicultura e
CiênciasBiológicas

100

CiênciasSociais

98

Neurociências

1

Psicologia

87

Veterinária

1

Multidisciplinar

Bioquímica,
Genética e
Biologia
Molecular
Agicultura e
6.745
CiênciasBiológicas

n
1.556
655

226

Agicultura e
CiênciasBiológicas

20.948

Agicultura e
CiênciasBiológicas

607

119

Neurociências

19.596

Neurociências

245

4.248 CiênciasSociais

81

Psicologia

12.017

Imunologia e
Microbiologia

174

4.112 Odontologia

71

Imunologia e
Microbiologia

7.581

Veterinária

143

3.741 Enfermagem

69

Veterinária

6.054

Odontologia

136

Agicultura e
CiênciasBiológicas

Farmacologia,
2.727 Toxicologia e
Farmacêutica

48

Farmacologia,
Toxicologia e
Farmacêutica

5.889

Enfermagem

118

Profissões da
Saúde

2.304 Psicologia

47

Enfermagem

4.903

Farmacologia,
Toxicologia e
Farmacêutica

84

40

Profissões da
Saúde

4.334

Psicologia

81

Agicultura e
4 CiênciasSociais
CiênciasBiológicas
Bioquímica,
Genética e
4 Psicologia
Biologia
Molecular
Farmacologia,
Odontologia
4 Toxicologia e
Farmacêutica
Farmacologia,
Toxicologia e
2 Enfermagem
Farmacêutica

30

Imunologia e
Microbiologia

AGEING + FEMALE
MUNDO
BRASIL
n
Área
n
Área
2.154 Medicina
101.505 Medicina
Bioquímica,
Bioquímica,
Genética e
Genética e
701
49.402
Biologia
Biologia
Molecular
Molecular

Neurociências

1.903 Neurociências

Fonte: Scopus (2014).

A Tabela 7 mostra que das principais áreas que mais publicaram correlacionando os
temas HIV + envelhecimento, HIV + gênero feminino e envelhecimento + gênero feminino a área multidisciplinar - é a área que possui menos publicações no mundo; e no Brasil não há
publicação na área multidisciplinar na base de busca da Scopus/CAPES.
Tabela 8- Principais áreas que mais publicaram correlacionando os temas HIV +
envelhecimento + gênero feminino no Brasil e no mundo.
HIV + AGEING + FEMALE
MUNDO
Área
Medicina
Imunologia e Microbiologia
Bioquímica, Genética e Biologia Molecular
CiênciasSociais
Psicologia
Agicultura e CiênciasBiológicas
Neurociências
Enfermagem
Farmacologia, Toxicologia e Farmacêutica
Artes e Humanidades

Fonte: Scopus (2014).

N
560
205
92
43
41
40
40
35
33
10

BRASIL
Área
Medicina
Imunologia e Microbiologia
Odontologia
Agicultura e CiênciasBiológicas
Bioquímica, Genética e Biologia Molecular
Enfermagem
Farmacologia, Toxicologia e Farmacêutica

n
19
6
4
3
2
2
1
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Observa-se nas Tabelas 6, 7 e 8 que a área que mais publica sobre HIV,
envelhecimento e gênero feminino no Brasil e no mundo é a área da medicina. Sendo a
proporção destas publicações expressivas tanto nas publicações isoladas dos temas quanto
correlacionando-os, comparado a todas as outras áreas de publicação.
Tabela 9- Principais veículos de publicação* a respeito de HIV, envelhecimento e gênero
feminino no Brasil e no mundo.
HIV

MUNDO
Periódico
AIDS

AGEING
FEMALE
BRASIL
MUNDO
BRASIL
MUNDO
BRASIL
n
Periódico
n
Periódico
n
Periódico
n
Periódico
n
Periódico
N
Brazilian
Journal of
Journal of
Brazilian Journal
Arquivos De Neuro
10.355
169 Animal
5.000
176 Plos One
39.623
2.592
Infectious
of Biology
Psiquiatria
Science
Diseases

Journal of
Acquired
Immune
Deficiency
Syndromes

5.785 AIDS

Journal of
Virology

Revista Da
Sociedade
Experimental
Revista De
5.526 Brasileira De 127
3.472
Gerontology
SaudePublica
Medicina
Tropical

Mechanisms
Memorias do
136 of Ageing and 3.787 Instituto Oswaldo 123 Lancet
Development
Cruz

AIDS Research
Revista De
and Human
4.583
125 Plos One
SaudePublica
Retroviruses
Lancet

Journal of
Infectious
Diseases

AIDS Policy
Law

Plos One

Clinical
Infectious
Diseases
AIDS Care
Psychological
and Socio
Medical
Aspects of
AIDS HIV

3.859 Plos One

Poultry
117
Science

3.429

Neotropical
Entomology

Anais Da
Academia
3.301
Brasileira De
Ciencias

AIDS
Research and
Neurobiology
3.503
116
2.885 Mycopathologia
Human
of Aging
Retroviruses
Journal of
Chinese
Acquired
Journal of
3.238 Immune
112
2.881 Plos One
Applied
Deficiency
Ecology
Syndromes
Brazilian Journal
Cadernos De
Brain
of Medical and
3.211
100
2.857
SaudePublica
Research
Biological
Research
Memorias do
Journal of the
Instituto
American
Cadernos De
2.916
93
2.626
Oswaldo
Geriatrics
SaudePublica
Cruz
Society
Revista do
Instituto De
2.764 Medicina
Tropical De
Sao Paulo

92

Journal of
Journal of
2.597
Bacteriology
Animal Science

Fonte: Scopus (2014).
* Veículo de publicação (periódico, anais de congressos, etc.)

92

38.616

ArquivosBrasileiros
2.420
De Cardiologia

29.548

Brazilian Journal of
Medical and
1.459
Biological
Research

24.525

Cadernos De
SaudePublica

1.382

British Medical
Revista De
22.367
Journal
SaudePublica

1.341

American
Journal of
Obstetrics and
Gynecology

85 Cancer

78

New England
77 Journal of
Medicine

21.029

Anais Brasileiros
De Dermatologia

Obstetrics and
Gynecology

20.472

Revista Da
Sociedade
1.016
Brasileira De
Medicina Tropical

71

American
66 Journal of
Cardiology

19.817 Plos One

1.099

945

65

Journal of
Memorias do
Clinical
19.533 Instituto Oswaldo
Endocrinology
Cruz
and Metabolism

860

60

Fertility and
Sterility

843

18.515 Clinics
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A Tabela 9 mostra as principais revistas em que são publicados os trabalhos sobre
HIV, envelhecimento e gênero feminino. Estas informações são especialmente importantes no
sentido de orientar a escolha do veículo de publicação para envio de artigos. Como se
observa, as duas revistas que têm mais artigos sobre HIV no Brasil são: Brasilian Journal of
Infectious Diseases e AIDS, sendo o segundo periódico o que mais possui publicações sobre
HIV no mundo.
Tabela 10- Principais veículos de publicação* correlacionando os temas HIV +
envelhecimento, HIV + gênero feminino e envelhecimento + gênero feminino no Brasil e no
mundo.
HIV + AGEING
MUNDO
BRASIL
Periódico
n
Periódico
Brazilian
Journal of
AIDS
85
Infectious
Diseases
Journal of
Acquired Immune
72 AIDS
Deficiency
Syndromes

Plos One

Journal of
42 Antimicrobial
Chemotherapy

Clinical Infectious
32 Plos One
Diseases

AIDS Patient
Care and Stds

Retrovirology

32

Journal of
Virology

Ageing
30 Research
Reviews

Current Opinion in
Annals of
24
HIV and AIDS
Hepatology
Journal of
Archives of
Infectious
23
Virology
Diseases
AIDS Care
Psychological and
BMC
Socio Medical
22
Microbiology
Aspects of AIDS
HIV
Journal of
Neurovirology

20

Brazilian Oral
Research

n
4

2

2

2

HIV + FEMALE
MUNDO
BRASIL
Periódico
n
Periódico
Brazilian
Journal of
AIDS
5.481
Infectious
Diseases
Revista Da
Journal of
Sociedade
Acquired Immune
3.691 Brasileira De
Deficiency
Medicina
Syndromes
Tropical
AIDS Care
Psychological and
Socio Medical
2.110 AIDS
Aspects of AIDS
HIV
Journal of
Revista De
Infectious
1.934
SaudePublica
Diseases

N
126

AGEING + FEMALE
MUNDO
BRASIL
Periódico
n
Periódico

Journal of Animal
Brazilian Journal of
2.796
61
Science
Biology

Journal of the
Revista De
98 American
1.639
SaudePublica
Geriatrics Society

60

Cadernos De
SaudePublica

53

89 Poultry Science

85

Psychology and
Aging

Journals of
Gerontology
Series A
80
Biological
Sciences and
Medical Sciences

1 Plos One

Journal of
Acquired
1.887 Immune
Deficiency
Syndromes

AIDS Research
1 and Human
Retroviruses

AIDS Research
1.859 and Human
72 Plos One
Retroviruses

Clinical Infectious
1.551 Plos One
Diseases
International
Cadernos De
1 Journal of STD
1.485
SaudePublica
and AIDS
Revista do
Instituto De
1 Lancet
1.483 Medicina
Tropical De Sao
Paulo
Memorias do
AIDS Patient
1
1.280 Instituto
Care and Stds
Oswaldo Cruz
1

Fonte: Scopus (2014).
* Veículo de publicação (periódico, anais de congressos, etc).

N

Neurobiology of
Aging
Mechanisms of
69 Ageing and
Development
70

1.460

Memorias do
1.450 Instituto Oswaldo
Cruz

41

Journal of Animal
Science

36

1.263

Brazilian Journal of
Medical and
1.246
32
Biological
Research
1.184 Plos One
1.139

31

ArquivosBrasileiros
30
De Cardiologia

64

Experimental
Gerontology

1.079 Theriogenology

54

Journals of
Gerontology

966

Archives of
Gerontology and
Geriatrics

30

29
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A Tabela 10 mostra os 10 periódicos que mais publicam trabalhos científicos no Brasil
e no mundo a respeito dos temas específicos HIV e envelhecimento, HIV e gênero feminino e
envelhecimento e gênero feminino. Podemos observar que, em relação à temática HIV e suas
variáveis, há prevalência no Brasil e no mundo de publicações no periódico AIDS.
Verificamos também que o tema com menor número de publicações refere-se ao HIV e
envelhecimento com 85 publicações mundiais e 4 brasileiras. Enquanto os temas HIV +
gênero feminino apresentam 5.481 publicações mundiais, 126 publicações brasileiras, e a
temática envelhecimento + gênero feminino apresenta 2.796 publicações mundiais e 61
publicações brasileiras.

Tabela 11- Principais veículos de publicação* correlacionando os temas HIV +
envelhecimento + gênero feminino no Brasil e no mundo.
HIV + AGEING + FEMALE
MUNDO
Periódico
AIDS
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
Plos One
Clinical Infectious Diseases
Journal of Infectious Diseases
AIDS Care Psychological and Socio Medical Aspects of AIDS
HIV
AIDS Patient Care and Stds
Journal of Neurovirology
Journal of Antimicrobial Chemotherapy
HIV Medicine

BRASIL
Periódico

n
56
47
31
23
15
15

AIDS
Brazilian Journal of Infectious Diseases
Plos One
AIDS Patient Care and Stds
Annals of Hepatology
Archives of Virology

N
2
2
2
1
1
1

15
12
9
8

BMC Microbiology
Brazilian Oral Research
Cadernos De SaudePublica
Clinical Immunology

1
1
1
1

Fonte: Scopus (2014).
* Veículo de publicação (periódico, anais de congressos, etc).

Como se observa na Tabela 11, as revistas que têm mais artigos sobre HIV,
envelhecimento e gênero feminino estão relacionadas às especialidades/Infectologia (AIDS,
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes e Brazilian Journal of Infectious
Diseases). Em sua maioria, as revistas são da área médica.
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Tabela 12 - Principais instituições que mais publicaram a respeito de HIV, envelhecimento e
gênero feminino no Brasil e no mundo.
HIV
MUNDO
BRASIL
Instituição
n
Instituição
University
of
Universidade
California, 5.863 de Sao Paulo
San
- USP
Francisco
Centers for
Fundacao
Disease
4.333 Oswaldo
Control and
Cruz
Prevention
National
Universidade
Institute of
Federal do
Allergy and 3.125
Rio de
Infectious
Janeiro
Diseases
Johns
Hopkins
Universidade
Bloomberg
3.055 Federal de
School of
Sao Paulo
Public
Health
Universidade
VA Medical
Federal de
3.017
Center
Minas
Gerais

AGEING
n

920

MUNDO
Instituição
n

2.700

FEMALE
n

MUNDO
Instituição
n

VA Medical
Universidade de Sao Paulo VA Medical
6.153
1.791
Center
USP
Center

62.385

BRASIL
Instituição

n

Universidade de Sao
23.356
Paulo - USP

University
University of
of
UNESPUniversidade Federal
2.567
656 California,
39.747
9.625
Washington
UniversidadeEstadualPaulista
de Sao Paulo
San Francisco
Seattle
University
of
UniversidadeEstadual de
University of
UniversidadeEstadual
564 California, 2.541
558
35.480
6.586
Campinas
Toronto
de Campinas
San
Francisco
728

353

Universityof
Universidade Federal do Rio
2.517
Toronto
de Janeiro

245 UC Davis

Universityof
Universidade
Washington 2.739 Estadual de 191 Inserm
Seattle
Campinas

Inserm

BRASIL
Instituição

Universidade
Harvard
Federal do
157 Medical
Rio Grande
School
do Sul

534 MayoClinic

34.465

Universidade Federal
5.729
de Minas Gerais

2.436

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

461 UCL

32.364

Universidade Federal
5.546
do Rio de Janeiro

2.369

Universidade Federal de Sao
Paulo

461 Inserm

31.286

Fundacao Oswaldo
Cruz

2.273

Universidade Federal de
Minas Gerais

Massachusetts
UNESP447 General
31.213 Universidade
Hospital
Estadual Paulista

The
University
Instituto de
Universityof
of North
2.436 Infectologia 142 Wisconsin 2.243 Fundacao Oswaldo Cruz
Carolina at
Emilio Ribas
Madison
Chapel Hill
Johns
Universidade
Universityof
Universidade do Estado do
Hopkins
2.337 Federal da 139
2.229
Florida
Rio de Janeiro
University
Bahia
London
School of
Universidade
National
Universidade Federal de
Hygiene & 2.337 Federal do 138 Institute on 2.225
Santa Catarina
Tropical
Ceara
Aging
Medicine

5.243

5.114

Harvard
334 Medical
School

31.118

Universidade Federal
4.481
do Rio Grande do Sul

Universityof
207 Washington
Seattle

29.893

Hospital das Clinicas
3.632
da FMUSP

Brigham and
Hospital de Clinicas
178 Women's
28.959
de Porto Alegre
Hospital

2.621

Fonte: Scopus (2014).

A Tabela 12 apresenta as principais instituições que publicam sobre a temática HIV,
envelhecimento e gênero feminino no Brasil e no mundo, sendo as instituições que mais
publicam no mundo as norte americanas, e no Brasil as instituições do estado de São Paulo e
Rio de Janeiro, seguidas pelas instituições do Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
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Tabela 13 - Principais instituições que mais publicaram relacionando os temas HIV +
envelhecimento, HIV + gênero feminino e envelhecimento + gênero feminino no Brasil e no
mundo.
HIV + AGEING
MUNDO
BRASIL
Instituição n
Instituição
VA Medical
Center

80

n

Universidade Federal
8
do Rio de Janeiro

University of
Fundacao Oswaldo
California,
74
Cruz
San Francisco

8

David Geffen
School of
Universidade de Sao
73
Medicine at
Paulo - USP
UCLA

5

University of
Universidade do
California,
58 Estado do Rio de
San Diego
Janeiro

4

HIV + FEMALE
MUNDO
BRASIL
Instituição
n
Instituição
University of
Universidade
California,
2.926 de Sao Paulo San Francisco
USP
Centers for
Disease
Fundacao
2.596
Control and
Oswaldo Cruz
Prevention
Johns Hopkins
Universidade
Bloomberg
1.928 Federal do Rio
School of
de Janeiro
Public Health
London
School of
Universidade
Hygiene &
1.511 Federal de Sao
Tropical
Paulo
Medicine
Universityof
Universidade
Washington 1.462 Federal de
Seattle
Minas Gerais

University of
Universidade Federal
Alabama at
49
3
do Rio Grande do Sul
Birmingham
University of
Instituto de
Harvard
New South
33 Infectologia Emilio
3 School of
Wales UNSW
Ribas
Public Health
Australia
The
University of
Universidade Federal
Inserm
30
2 North
do Parana
Carolina at
Chapel Hill
The Johns
Universidade Federal
Hopkins
VA Medical
30 do Estado do Rio de 2
School of
Center
Janeiro
Medicine
Harvard
Universidade Federal
Johns Hopkins
Medical
27
2
de Minas Gerais
University
School
Hospital
Johns Hopkins
27 UniversitarioGaffree e 2 Inserm
University
Guinle

AGEING + FEMALE
MUNDO
BRASIL
n
Instituição
n
Instituição
n
Universidade
509 VA Medical Center
2.710 de Sao Paulo - 621
USP
426

University of California,
San Francisco

Universidade
1.244 Federal de
Minas Gerais

229

UNESPUniversidade
Estadual
Paulista

216

285 NationalInstituteonAging 1.184

214 Universityof Toronto

164

Universidade
1.091 Federal de Sao 216
Paulo

Universityof Washington
Fundacao
1.044
168
Seattle
Oswaldo Cruz

Universidade
1.405 Estadual de
Campinas

113 Inserm

960

Universidade
Federal do Rio 156
Grande do Sul

Instituto de
1.343 Infectologia
Emilio Ribas

98 Universityof Pittsburgh

954

Universidade
Estadual de
Campinas

859

Universidade
Federal do Rio 142
de Janeiro

Universidade
1.325 Federal do Rio 95 Harvard Medical School
Grande do Sul

University of
University Michigan Ann
1.274 California, San 91
850
Arbor
Francisco
Universidade
1.156 Federal de
Pernambuco

83 UC Davis

835

153

Universidade
do Estado do 98
Rio de Janeiro
Pontificia
Universidade
72
Catolica do Rio
Grande do Sul

Fonte: Scopus (2014).

Na Tabela 13 são apresentadas as principais instituições que publicam sobre a temática
HIV e envelhecimento, HIV e gênero feminino e envelhecimento e gênero feminino no Brasil
e no mundo. Correlacionando à Tabela 12, podemos verificar a permanência do padrão de
publicação tendo como as instituições que mais publicam no mundo as norte americanas,
enquanto que no Brasil as instituições dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo o
inverso apenas na temática HIV e envelhecimento.
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Tabela 14 - Principais instituições que mais publicaram relacionando os temas HIV +
envelhecimento + gênero feminino no Brasil e no mundo.
HIV + AGEING + FEMALE
MUNDO
Instituição
VA Medical Center
University of California, San Diego
David Geffen School of Medicine at UCLA
University of California, San Francisco
Harvard School of Public Health
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Baylor College of Medicine
Johns Hopkins University
Yale University School of Medicine
University of Pittsburgh

N
44
34
32
31
18
17
16
16
15
14

BRASIL
Instituição
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundacao Oswaldo Cruz
Universidade de Sao Paulo - USP
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Infectologia Emilio Ribas
Hospital UniversitarioGaffree e Guinle
Clinical Hospital of Porto Alegre
Arizona School of Dentistry and Oral Health

n
6
4
3
2
2
2
2
2
1
1

Fonte: Scopus (2014).

As Tabelas 12, 13 e 14 mostram que as instituições que mais publicam a respeito de
HIV, envelhecimento e gênero feminino se concentram em instituições públicas dos estados
do Rio de Janeiro e São Paulo. Também, é possível notar a baixa concentração de artigos em
torno de poucas instituições no Brasil.

Análise dos artigos científicos sobre os temas HIV, envelhecimento e gênero feminino no
Brasil

Para análise dos artigos científicos publicados sobre os temas HIV, envelhecimento e
gênero feminino, foi utilizado o programa Wordlo, que analisou a frequência das palavras nos
artigos fornecidos. A partir destes artigos, o programa gerou uma "nuvem de palavras”, que
destaca as palavras que aparecem com mais frequência nos artigos. As nuvens foram
ajustadas com diferentes fontes, layouts e esquemas de cores (escala de verde).
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Figura 7 – Frequência das palavras nos títulos dos artigos científicos publicados sobre os
temas HIV, envelhecimento e gênero feminino no Brasil.

Fonte: Scopus (2014).

Podemos observar, na Figura 7, que as palavras que aparecem com maior frequência
nos títulos dos artigos científicos publicados sobre os temas HIV, envelhecimento e gênero
feminino no Brasil são: HIV, Brasil, cândida, patients, entre outras; conforme as variáveis
tamanho-cor.
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Figura 8 – Frequência das palavras nos resumos dos artigos científicos publicados sobre os
temas HIV, envelhecimento e gênero feminino no Brasil.

Fonte: Scopus (2014).

Observamos, na Figura 8, que as palavras que aparecem com maior frequência nos
resumos dos artigos científicos publicados sobre os temas HIV, envelhecimento e gênero
feminino no Brasil são: patients, age, HIV-infected, antiretrovira,l entre outras; conforme as
variáveis tamanho-cor.
As Figuras 9 a 20 mostram a evolução do número de artigos relacionados ao HIV,
envelhecimento e gênero feminino no Brasil e no mundo em duas décadas.
Figura 9- Evolução do número de publicações acerca do tema envelhecimento no Mundo
durante o período de 2000 a 2014.
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log Y = - 412,6 + 126,2 log X (P<0,001; P=95,6%)
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A Figura 9 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema envelhecimento no mundo a partir do ano 2000 até 2014,
dispostos a cada dois anos, tendo como base 10 mil publicações. Podemos observar um
crescimento exponencial do número de publicações, pois em 2000 a proporção de publicações
foi superior a 12 mil publicações, alcançando em 2006 quase 20 mil publicações e em 2014
mais de 27 mil publicações.
Figura 10- Evolução do número de publicações acerca do tema envelhecimento no Brasil
entre os anos de 2000 a 2014.
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log Y = - 1014 + 307,8 log X (P<0,001; R-Sq=96,6%)

Número de publicações

1000
800
600

400
200
0
2000

2002

2004

2006
2008
Ano

2010

2012

2014

Fonte: Scopus (2014).

A Figura 10 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema envelhecimento no Brasil, a partir do ano 2000 até 2014,
dispostos a cada dois anos. Podemos observar, pela trajetória da curva, um padrão de
crescimento diferente ao da Figura 9, pois esta apresenta em 2000 cerca de 100 publicações,
alcançando em 2006 cerca de 350 publicações e em 2014 mais de 800 publicações. Ou seja,
apresentou um crescimento inferior até 2008, em relação ao restante do mundo.
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Figura 11- Evolução do número de publicações acerca do tema gênero feminino no Mundo
entre os anos de 2000 a 2014.
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Fonte: Scopus (2014).

A Figura 11 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema gênero feminino no mundo, a partir do ano 2000 até 2014,
dispostos a cada dois anos. Podemos observar o crescimento do número de publicações, pois
em 2000 a proporção de publicações foi cerca de 100 mil publicações, alcançando em 2006
mais de 250 mil publicações e em 2014 mais de 360 mil publicações.
Figura 12- Evolução do número de publicações acerca do tema gênero feminino no Brasil
entre os anos de 2000 a 2014.
Female (Brasil)

log Y = - 864,7 + 262,9 log X (P<0,001; R-Sq = 96,6%)
11000

Número de publicações

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
2000

Fonte: Scopus (2014).

2002

2004

2006
2008
Ano

2010

2012

2014

54

A Figura 12 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema gênero feminino no Brasil, a partir do ano 2000 até 2014,
dispostos a cada dois anos. Podemos observar pela trajetória da curva, um padrão de
crescimento próximo ao da Figura 11, pois está apresenta em 2000 cerca de 2 mil publicações,
alcançando em 2006 cerca de 4.500 publicações e em 2014 aproximadamente 10 mil
publicações. Ou seja, apresentou um padrão de crescimento ascendente, com aumento
superior de publicações a partir de 2008.

Figura 13- Evolução do número de publicações acerca do tema HIV + envelhecimento no
Mundo entre os anos de 2000 a 2014.
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log Y = - 790,9 + 240,1 log X (P<0,001; R-Sq=90,8%)
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Fonte: Scopus (2014).

A Figura 13 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema HIV + envelhecimento no mundo, a partir do ano 2000 até
2014, dispostos a cada dois anos. Podemos observar um crescimento do número de
publicações, em 2000 a proporção de publicações foi inferior a 50 publicações, alcançando,
em 2006, inferior a 90 publicações e em 2014 cerca de 180 publicações.
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Figura 14- Evolução do número de publicações acerca do tema HIV + envelhecimento no
Brasil entre os anos de 2000 a 2014.
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Fonte: Scopus (2014).

A Figura 14 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema HIV + envelhecimento no Brasil, a partir do ano 2000 até
2014, dispostos a cada dois anos. Podemos observar, pela trajetória da curva, um padrão de
crescimento específico, pois está apresenta em 2000 uma publicação, alcançando em 2006
duas publicações e em 2014 cerca de sete publicações.
Figura 15- Evolução do número de publicações acerca do tema HIV + gênero feminino no
Mundo entre os anos de 2000 a 2014,
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A Figura 15 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema HIV + gênero feminino no mundo, a partir do ano 2000 até
2014, dispostos a cada dois anos. Podemos observar o crescimento do número de publicações,
pois em 2000 a proporção de publicações foi superior a 4 mil publicações, alcançando em
2006 menos de 4.500 publicações, e em 2014 cerca de 6.500 publicações.

Figura 16- Evolução do número de publicações acerca do tema HIV + gênero feminino no
Brasil entre os anos de 2000 a 2014.
HIV + Female (Brasil)

log Y = - 1033 + 313,6 log X (P<0,001; R-Sq=90,4%)
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Fonte: Scopus (2014).

A Figura 16 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema HIV + gênero feminino no Brasil, a partir do ano 2000 até
2014, dispostos a cada dois anos. Podemos observar, pela trajetória da curva, um padrão de
crescimento específico, pois está apresenta em 2000 cinquenta publicações, alcançando em
2006 cento e cinquenta publicações e, em 2014, cerca de duzentos e cinquenta publicações.
Ou seja, apresentou aumento superior de crescimento a partir de 2010.
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Figura 17- Evolução do número de publicações acerca do tema envelhecimento + gênero
feminino no Mundo entre os anos de 2000 a 2014.
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A Figura 17 representa, por meio de expressão logaritímica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema envelhecimento + gênero feminino no mundo, a partir do
ano 2000 até 2014, dispostos a cada dois anos. Podemos observar o crescimento do número de
publicações, pois em 2000 a proporção de publicações foi superior a 4 mil publicações,
alcançando em 2006 aproximadamente 6 mil publicações e, em 2014, aproximadamente 8 mil
publicações.
Figura 18- Evolução do número de publicações acerca do tema envelhecimento + gênero
feminino no Brasil entre os anos de 2000 a 2014.
Ageing + Female (Brasil)
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A Figura 18 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema envelhecimento + gênero feminino no Brasil, a partir do
ano 2000 até 2014, dispostos a cada dois anos. Podemos observar, pela trajetória da curva, um
padrão de crescimento, pois esta apresenta, em 2000, menos de 50 publicações, alcançando
em 2006 cerca de 150 publicações e, em 2014, menos de 300 publicações. Ou seja, apresentou
aumento superior do crescimento a partir de 2010.

Figura 19- Evolução do número de publicações acerca do tema HIV + envelhecimento +
gênero feminino no Mundo entre os anos de 2000 a 2014.
HIV + Ageing + Female (Mundo)

log Y = - 976,9 + 296,3 log X (P<0,001; R-Sq=79,1%)
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A Figura 19 representa, por meio de expressão logarítimica, a evolução do quantitativo
de publicações a respeito do tema HIV + envelhecimento + gênero feminino no mundo, a
partir do ano 2000 até 2014, dispostos a cada dois anos. Podemos observar o crescimento do
número de publicações, pois em 2000, a proporção de publicações foi inferior a 20
publicações, alcançando em 2006 aproximadamente 30 publicações e, em 2014,
aproximadamente 100 publicações.
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Figura 20- Evolução do número de publicações acerca do tema HIV + envelhecimento +
gênero feminino no Brasil entre os anos de 2000 a 2014.
HIV + Ageing + Female (Brasil)

log Y = - 758,4 + 229,7 log X (P=0,234; R-Sq=22,6%)
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A partir das equações de regressão exponenciais, que podem ser observadas nas
Figuras 9 a 20, temos indicada a taxa de crescimento do número de publicações. Como
podemos perceber, do ano de 2000 para o ano de 2014, ocorreu uma aceleração no número de
artigos publicados no mundo. O mesmo pode ser visto quanto à taxa de crescimento das
publicações no Brasil.

Considerações a respeito da análise bibliométrica
Com base no estudo bibliométrico a respeito do HIV, envelhecimento e gênero feminino
realizado, foi possível obter as seguintes conclusões:
- Os Estados Unidos constituem o país que mais publica artigos, sendo que o Brasil está
presente em posições de destaque em algumas variáveis, entre os 10 países que mais publicam
a respeito do tema;
- No mundo, a taxa de crescimento de artigos tem aumentado e, no Brasil, esta taxa de
crescimento é ainda maior;
- A participação brasileira, comparada à produção mundial em publicações acerca do assunto,
tem aumentado de forma exponencial;
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- A maioria dos artigos sobre o tema é publicado na área médica, tanto no Brasil quanto no
mundo e;
- Os principais periódicos em que se publicam artigos a respeito do assunto estão relacionados
a especialidades médicas/infectologia.
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3 METODOLOGIA

3.1 Natureza da pesquisa
A natureza desta pesquisa é de caráter aplicada, com delineamento transversal, que
busca analisar se as campanhas educativas do Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS
contemplam as informações necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem,
influenciando assim na adoção de práticas sexuais seguras em mulheres acima de 60 anos.
Kauark, Manhães e Souza (2010) afirmam que o objetivo da pesquisa aplicada é gerar
conhecimento para aplicação prática, dirigida à resolução de problemas específicos, visto a
necessidade imediata de análise da influência e efetividade das campanhas educativas do
Ministério da Saúde para o HIV/AIDS sobre o perfil epidemiológico atual de aumento da
infecção de adultos maduros e idosos; e sua representação no gênero feminino, considerando
questões socioculturais, epidemiológicas e fisiológicas.

3.2 Abordagem do problema
A abordagem da pesquisa é qualitativa a partir do problema exposto, visto que a
pesquisa qualitativa favorece a interpretação de fenômenos e a atribuição de seus significados,
permitindo, assim, que o processo e seu significado sejam os principais focos de abordagem
(KAURK, MANHÃES e SOUZA, 2010). Nesta abordagem, consideramos os processos que
refletem no comportamento sexual das mulheres acima de 60 anos relacionados às campanhas
ministeriais de HIV/AIDS em consonância aos significados da realidade sociocultural,
informação, aprendizagem e sexualidade vivenciada pelo gênero.

3.3 Do ponto de vista dos objetivos
Do ponto de vista dos objetivos, caracteriza-se por exploratória e descritiva,
apresentando como etapa inicial a análise documental das campanhas educativas do
Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS dos últimos três anos. Tem como etapa subsequente a
verificação do impacto das campanhas oficiais do Ministério da Saúde do dia de luta contra
AIDS no Brasil, na adoção de práticas sexuais seguras em mulheres acima de 60 anos no
Município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ.
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3.4 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, trata-se de um estudo bibliográfico, de
levantamento e participante. Bibliográfico pela análise dos boletins epidemiológicos de
HIV/AIDS do Ministério da Saúde e das campanhas oficiais do Ministério da Saúde do dia de
luta contra AIDS no Brasil dos últimos três anos (2011, 2012 e 2013), apresentando como
foco a análise de conteúdo, visto a necessidade de identificar as informações disponibilizadas
e sua dinâmica de transmissão no processo de aprendizagem na adoção de práticas sexuais
seguras em mulheres acima de 60 anos no contexto epidemiológico do HIV/AIDS. De
levantamento por considerar as questões de gênero, sociocultural, linguagem, informação,
ambiente (cenário) das campanhas e a percepção e comportamento das mulheres a cerca da
aprendizagem dos riscos, prevenção e o perfil epidemiológico do HIV/AIDS; e participante
por se desenvolver a partir da interação direta entre a pesquisadora e as mulheres participantes
das oficinas de educação em saúde (SOUZA, CASTELANO E MANHÃES, 2014).

3.5 Universo e amostra
O universo da pesquisa foi constituído por idosas inscritas no Programa Mulheres Mil,
realizado nas dependências do Instituto Federal Fluminense de Bom Jesus do Itabapoana
(IFF-BJI), no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. A amostragem deste estudo foi
selecionada de forma não probabilística intencional, realizada de forma voluntária e mediante
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que as participantes foram
informadas sobre os objetivos da pesquisa e a confidencialidade da identidade e dos dados,
apresentando como critérios de inclusão da amostra:
1. Frequentar a oficina de Educação em Saúde;
2. Ter idade igual ou superior a 60 anos;
3. Ser do sexo Feminino;
4. Não apresentar condição senil que comprometa a compreensão dos questionários e
a participação na Oficina de Educação em Saúde; e
5- Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

3.6 Coleta de dados
Os instrumentos de coleta de dados foram formulários semiestruturados e entrevistas.
O formulário inicial, composto de 42 questões, e o formulário de comparação, com 2 questões
fechadas de autoavaliação, foram respondidas em um encontro, sendo estabelecido o primeiro
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encontro da Oficina de Educação em Saúde para aplicação do questionário inicial e o último
encontro da Oficina para aplicação do formulário de comparação. No caso de dúvida das
participantes quanto às perguntas ou opções de resposta dos formulários, a entrevistadora
deve evitar buscar sinônimos ou explicações para as palavras, visto que o questionário é de
autoresposta (você considera, você se sente...), evitando assim influenciar a participante na
escolha da resposta.
Apresenta-se como procedimento adotado no caso de dúvida, a releitura da questão
por parte da entrevistadora de forma pausada e fidedigna, de modo a não comprometer a
escolha da resposta. Os formulários foram aplicados por entrevistadoras da área da saúde e da
educação. Ao término dos formulários, foram verificadas se todas as perguntas foram
respondidas e se assinalada somente uma alternativa quando esta permitir apenas uma opção
de resposta. O formulário inicial foi dividido em quatro grupos de perguntas: as questões de
identificação, de comportamento e práticas sexuais, aprendizagem por meio de campanhas
educativas e conhecimento sobre HIV/AIDS. O formulário de comparação enfatiza a
aprendizagem por meio de campanhas educativas, educação em saúde sobre HIV/AIDS e a
adoção de práticas sexuais a partir da aprendizagem.
Nas Oficinas de Educação em Saúde, o instrumento ou ferramenta de pesquisa
utilizada foi a entrevista individual, que aconteceu em 03 (três) encontros da Oficina de
Educação em Saúde, estando estes distribuídos em 01 (um) encontro semanal, onde
pretendeu-se inserir questões que versassem sobre as campanhas oficiais do Ministério da
Saúde do dia de luta contra a AIDS no Brasil, na seguinte ordem: a) Campanha do dia de luta
contra a AIDS no Brasil de 2011; b) Campanha do dia de luta contra a AIDS no Brasil de
2012 e; c) Campanha do dia de luta contra a AIDS no Brasil de 2013. As entrevistas foram
compostas de questões abertas, com roteiro semiestruturado, assim como o outro
procedimento metodológico - possuíam os mesmos critérios de inclusão foram baseadas nos
pressupostos da pesquisa qualitativa. Foram realizadas pela pesquisadora entrevistas
individuais, semidirigidas, com questões sobre: autoimagem e risco de contaminação;
percepção e comportamento de risco; aprendizagem e compreensão das campanhas educativas
do MS sobre o dia de luta contra HIV/AIDS no Brasil; sexualidade e qualidade de vida sexual
na 3° idade e; promoção, prevenção e educação em saúde da mulher. Todas as entrevistas
foram realizadas no período vespertino, com duração entre 30 e 50 minutos. As entrevistas
foram transcritas para serem analisadas segundo as normas para textos orais.
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3.7 Tratamento dos dados
No tratamento estatístico dos formulários buscamos analisar a distribuição das
respostas, tendo em conta a escala utilizada (Likert). Como pretendemos verificar as
diferenças existentes entre a percepção das idosas quanto à aprendizagem pelas campanhas
educativas do Ministério da Saúde de HIV/AIDS, e sua influência na adoção de práticas
sexuais seguras por um formulário inicial e por um formulário comparativo, após participação
nas Oficinas de Educação em Saúde, foi utilizada estatística bilateral na análise comparativa
dos formulários.
Os formulários foram desenvolvidos a partir da escala de Likert por esta propiciar a
mensuração dos níveis de experiências e influências sociais das entrevistadas, indicados pelos
graus de concordância ou discordância, em relação às questões que estão sendo medidas. As
declarações de concordância receberam valores positivos ou altos, enquanto as declarações
discordantes receberam valores negativos ou baixos.
Nesta perspectiva, inicialmente pretendemos proceder ao tratamento estatístico das
respostas dos formulários através do cálculo da distribuição das frequências e percentagens,
de modo a permitir uma leitura simples dos dados, realizando a ordenação decrescente da
percepção das idosas nos dois momentos de aplicação dos formulários (inicial/comparativofinal), que foram correlacionados com os aspectos identificados nas entrevistas individuais.
Na análise e tratamento do material das entrevistas individuais, adotamos a proposta
de Minayo (1994), que leva em consideração dois níveis de interpretação inter-relacionados:
um refere-se ao contexto sócio-histórico, estabelecido na fase inicial da pesquisa e no decorrer
das Oficinas de Educação em Saúde, e o outro resultante do entrecruzamento das diversas
entrevistas e da observação participante. Na primeira etapa, foi realizada uma leitura flutuante
das entrevistas para análise do conteúdo temático (BARDIN, 1977). Em seguida, passou-se a
uma leitura exaustiva das transcrições, buscando identificar as variáveis que, por sua
frequência e relevância, trouxeram significado para a pesquisa proposta, de maneira a analisar
a discordância, indecisão e a concordância da amostra a partir das variáveis identificadas. Na
análise e interpretação, buscou-se descrever os resultados mais significativos, oriundos da
comparação dos dados encontrados nas entrevistas, na pesquisa participante e aqueles que se
assemelham aos achados bibliográficos, chegando-se assim às conclusões relevantes e
pertinentes à proposta da pesquisa.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Perfil da Mulher na 3ª Idade

A Figura 21 apresenta o perfil das mulheres na 3ª idade considerando fatores como
idade, estado civil, relações de convívio residencial e renda familiar.
Figura 21- Proporção (%) do perfil da mulher na 3ª idade.
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4- Qual é a sua renda familiar mensal (saláriosmínimos)?

Podemos observar que a percentagem de idade apresentada pelas mulheres na 3ª idade
compreende 60 a 69 anos (65,5%) e acima de 70 a 79 anos (34,5%). A frequência do estado
civil foi distribuída em casada/união estável (55,2%), acima de viúva (41,4%) e solteira (3,4
%). Como integrantes residenciais, temos o cônjuge (48,3%), acima de sozinha (24,1%), o
filho (17,2%), parentes (6,9%), outros (6,9%) e companheiro (a) (3,4%). Elas estão dispostas
em uma renda familiar de mais que 5 até 10 salários (31%), acima de mais do que 2 até 3
salários (20,7%), mais do que 3 até 5 salários (17,2%), mais do que 1 a 2 salários (17,2%) e
até 1 salário (10,3%). Neste contexto, podemos confirmar as estatísticas do IBGE (2009), que
apresenta uma expectativa de vida maior da população feminina e mortalidade masculina
superior, visto que as mulheres viúvas correspondem a mais de 40% da amostra (41,4%).
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A Figura 22 apresenta a proporção de posse de meios de comunicação
(eletrônico/digital, sendo estes auditivo, audiovisual e web) por mulheres idosas.

Figura 22- Proporção (%) de posse de meios de comunicação pelas mulheres na 3ª idade.
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(e) Telefone fixo

Observa-se que o veículo de comunicação que as mulheres da 3ª idade mais possuem é
a televisão, totalizando o geral de (96,5%) e também o maior número de unidades - 5
unidades (17,2%), sendo a menor incidência dentre as que não possuem televisão 0 unidades
(3,4%). A menor porcentagem de posse de veículos de comunicação está relacionada ao
computador, 0 unidades (31,0%); seguido por aparelho de som, ambos com (17,2%); e
telefone fixo (13,8%).
Considerando a escala geral de posse dos meios de comunicação, dispomos em ordem
decrescente: Televisão (96,5%), telefone fixo (86,2%), aparelho de som (82,8%), DVD
(82,7%) e computador (68,9). Ressaltando que a figura 22 apresenta a televisão com maior
distribuição em relação aos maiores números de unidades (2, 3, 4 e 5 unidades) por idosas.
A Figura 23 apresenta a correlação entre grau de escolaridade, seguridade a saúde
privada (plano de saúde) e religião.
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96,6%

Figura 23- Proporção (%) de serviços de saúde privado, escolaridade e religião.
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9 - Em relação à religião,
você diria que é:

Observa-se na Figura 23 que mais da metade das mulheres idosas possuem plano de
saúde (51,7%) , enquanto que 44,8% não possuem. Apresenta a seguinte distribuição geral de
escolaridade: em ensino fundamental (20,6%); ensino médio (44,8%); e ensino superior
(34,3%). A prevalência do grau de escolaridade é o ensino médio completo (37,9%). Outro
aspecto analisado foi à religião, com prevalência da religião Católica (96,6%); seguida pela
religião Protestante (3,4%), que compreende os seguimentos religiosos Evangélico, Batista,
Mórmon, Calvinista, Luterana, Testemunha de Jeová, entre outras. Não houve mulheres das
religiões Espírita Kardecista e afro-brasileiras (umbanda e candomblé).
A Figura 24 apresenta à proporção do acesso a informação pelos meios impressos,
eletrônicos e digitais (auditivo, visual e audiovisual) por mulheres idosas.
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Figura 24- Proporção (%) do acesso à informação por mulheres idosas.
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Observa-se, na Figura 24, que dentre os meios de informação mais utilizados está a
TV, usada diariamente por 65,5% e quase diariamente por 24,1% das mulheres idosas,
totalizando uma utilização significativa de 89,6%; seguida pelo jornal com leitura diária de
6,9% e quase diária de 31,0%; totalizando 37,9%. Entretanto, verificou-se que a internet é o
meio de informação menos utilizado, sendo que 41,4% das idosas nunca utilizaram e 13,8%
raramente utilizam, correspondendo a uma frequência negativa significativa de 54,9%,
seguida por livros nunca utilizados 31,0% e raramente utilizados 20,7%, totalizando 51,7%, e
o rádio, com uma frequência de utilização pelas idosas de 10,3% que nunca utilizaram e
37,9% que raramente utilizam; totalizando 48,2%.
Nesta análise, utilizamos a variável “às vezes” como o ponto intermediário ou neutro
na quantificação das respostas positivas e negativas para exposição geral da representação.
Assim, podemos apresentar questões expostas pelo autor Galvão (2002), que ressalta a
existência de falhas na organização e na difusão de dados que deveriam subsidiar estratégias
de prevenção e veiculação de informações, além de conteúdos de campanhas centrados na
negociação sexual com o parceiro, o que não é adequado ao perfil de vulnerabilidade
feminina; pelo Ministério da Saúde (2013) que aponta o teor sofisticado das mensagens, o que
dificulta a aprendizagem pela população menos escolarizada; e Falcão (2010), que aponta a
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questão das imagens das mulheres presentes nas campanhas veiculadas na mídia nos últimos
10 anos não correspondem à imagem das mulheres brasileiras, além da associação a festas
carnavalescas, comprometendo assim a aprendizagem e percepção das mulheres,
principalmente idosas do contexto do HIV/AIDS.

4.2 Preconceito e participação social

A Figura 25 apresenta a percepção das mulheres idosas em relação ao preconceito
étnico na sociedade, a partir da cor da pele.

Figura 25- Proporção (%) da cor da pele e preconceito étnico na sociedade.
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(d) contra índios

(c) contra afrodescendentes

(b) contra
negros

(a) contra
brancos

0,0%
(5) Vermelho(a)
(indígena)

6,9%
(4) Amarelo(a)
(oriental)

(2) Pardo(a)

(1) Branco(a)
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11- Assinale qual(is) tipo(s) de preconceito de ordem
étnica na sociedade brasileira?

A Figura 25 mostra que a maioria das mulheres consideram a cor de sua pela branca
(65,5%), seguida pela cor parda (27,6%) e amarela, descendência ou características orientais
(6,9%). Em relação ao preconceito de ordem étnica na sociedade, a maioria das mulheres
considerou que os indivíduos afrodescendentes sofrem mais preconceito (70,3%), seguido dos
negros (65,5%), índios (37,9%) e brancos (20,7%).
Na aplicação do formulário foi apresentada uma ressalva interessante e notória,
relacionada ao tema preconceito, presente nos discursos de 13,8% das mulheres: o
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preconceito contra os pobres. Citado nos seguintes discursos: discurso W “faltou o maior,
mais importância o preconceito contra os pobres”; discurso X “de todos, o maior é com os
pobres”; discurso Y “o maior é com pobres” e discurso Z “tinha que ter contra pobres”.
A Figura 26 apresenta a percepção atual e as expectativas das mulheres idosas em
relação a participação e o preconceito contra mulher na sociedade.
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Figura 26- Proporção (%) da participação e preconceito contra mulher na sociedade.

16- O preconceito contra
a mulher na sociedade
brasileira tende a:

Observa-se, pela Figura 26 que as mulheres têm opiniões diversificadas, mas em sua
maioria positivas em relação à participação da mulher na sociedade atualmente, sendo a
participação mediana a mais percebida por elas (51,7%), seguida da participação alta (24,1%).
Entretanto, também é possível observar respostas negativas em relação à participação da
mulher na sociedade atual, totalizando 20,7% das respostas.
A análise da Figura 26 permite constatar que a maioria das mulheres possui
expectativas e percepções positivas em relação à necessidade e à tendência da participação da
mulher na sociedade. A maioria das mulheres acredita que a participação da categoria na
sociedade precisaria ou deveria aumentar (69,0%) e que essa participação tende a aumentar
(65,5%). Uma questão a ser observada é que as mulheres, em sua maioria, valorizam a própria
evolução na sociedade; isso se demonstra pela expressiva percepção da necessidade do
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aumento da participação de si mesmas na sociedade, seguido da importância apresentada por
estas mulheres de a outra geração de “manter” a participação da mulher na sociedade.
Outro aspecto importante relacionado à participação da mulher na sociedade é o
preconceito social contra a mesma, apresentado pelas mulheres como sendo muito alto
(55,2%), seguido de moderado (31,0%). Estas apresentam, em sua maioria, expectativa de
redução do preconceito social contra a mulher (55,2%), mas também apresenta em proporção
significativa a expectativa de que o preconceito contra mulher na sociedade irá se manter
(31,0%). A partir da análise deste contexto, podemos correlacionar a exposição de Gonçalves
(2004), que enfatiza que políticas sociais e políticas são necessárias para a diminuição da
inequidade entre os sexos, e que fatores como desigualdade social, assimetria de gênero e
falta de acesso à saúde e à educação caracterizam a vulnerabilidade feminina.

4.3 Perfil sexual da mulher na 3ª idade
A Figura 27 apresenta o perfil Sexual da Mulher na 3ª Idade, a partir da análise das
variáveis: métodos contraceptivos, iniciação sexual, atividade sexual, qualidade de vida
sexual, diálogo com o parceiro e número de parceiros sexuais.
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Figura 27- Proporção (%) do Perfil Sexual da Mulher na 3ª Idade.
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Nota-se, na Figura 27, que as mulheres idosas em sua maioria concordam com o uso
de métodos contraceptivos (79,3%), sendo o mais utilizado por elas, a pílula anticoncepcional
(51,7%); seguido pelo preservativo masculino/camisinha (27,6%). Ainda assim, a proporção
da do uso da camisinha é inferior à proporção de mulheres idosas que nunca utilizaram
nenhum método contraceptivo (31,0%).
A iniciação sexual destas mulheres está fortemente ligada ao matrimônio,
apresentando idades variadas de iniciação sexual, entre 19 a 21 anos, e 22 a 29 anos, ambas
31,0%; seguida por acima de 30 anos, 20,7%, e entre 16 a 18 anos, 13,8%. Apresentam a
média de um parceiro sexual (62,1%) no período dos últimos 12 meses, e média de até três
relações sexuais mensais, seguida por 7 a 9 (10,3%). No entanto, 61,7% das mulheres não tem
vida sexual ativa. Quanto ao diálogo sobre sexo com o parceiro, a proporção das respostas
positivas e negativas são próximas, sendo sente-se a vontade (37,9%) e pouco à vontade
(24,1%) as mais frequentes. Nesse sentido, Silveira (2002) apresenta que a maioria das
mulheres possui fatores de risco específicos em relação à contaminação, sendo os dois
principais: início precoce da atividade sexual e não utilização de preservativo.
A Figura 27 demonstra um resultado preocupante em relação à qualidade de vida
sexual da mulher, pois 27,6% das mulheres avaliam como ruim ou muito ruim e 27,6% como
regular, ou seja, mais da metade das mulheres não percebem de forma positiva sua qualidade
de vida sexual.
4.4 Conhecimento das Mulheres na 3ª Idade sobre HIV/AIDS

A Figura 28 apresenta o conhecimento das mulheres na 3ª Idade sobre HIV/AIDS a
partir das variáveis vírus HIV, sintomas da doença e exame diagnóstico.
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Figura 28- Proporção (%) do conhecimento das mulheres na 3ª Idade sobre sexo,
contaminação, sintomas e diagnóstico do HIV/AIDS.
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A Figura 28 demonstra que 100% das mulheres são heterossexuais e possuem pouco
conhecimento sobre HIV/AIDS. Apresentam uma porcentagem expressiva de respostas
erradas ou não sabem responder (RE), em questões/informações consideradas básicas como: o
vírus HIV (RE 55,1%); sintomas do HIV positivo (RE 100%); e exame diagnóstico
respeitando a janela imunológica e o fluxograma do MS (RE 65,5%). Segundo Braunwald
(2008), autor referência em medicina diagnóstica no Brasil, as informações acerca do
HIV/AIDS são de entendimento complexo e de difícil viabilidade para a população leiga. Esta
questão é reforçada pelo Ministério da Saúde (2013), que afirma que os conteúdos e
informações filtrados para a população são comprometidos devido ao teor sofisticado das
mensagens.
A Figura 29 apresenta a percepção das idosas em relação ao risco de contaminação
pelo HIV a partir da opção sexual.
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Figura 29- Proporção (%) da correlação risco de contaminação pelo HIV e opção sexual.

25- Na sua opinião, qual o risco de contrair a AIDS nos seguintes grupos:

(1) não há risco

(2) risco baixo

(3) risco médio

(4) risco alto

(5) é certo de contrair

(N) não sei

(a) Heterossexuais

17,2%

31,0%

10,3%

10,3%

13,8%

17,2%

(b) Bissexuais

0,0%

10,3%

10,3%

44,8%

24,1%

10,3%

(c) Homossexuais

0,0%

13,8%

6,9%

41,4%

27,6%

10,3%

A Figura 29 demonstra que a maioria das mulheres acredita que o maior risco de
contaminação por HIV está nos relacionamentos homossexuais (69,0%) e bissexuais (68,9%).
Esta informação é determinante para o perfil de heterossexualização do HIV/AIDS, pois
poucas mulheres acreditam que o risco é alto ou certo de contrair (24,1%). Isso se justifica,
segundo Ribeiro (2011), porque nos papéis sociais de gênero podemos perceber que a maioria
das pessoas assume ser heterossexual, pois o homossexualismo e o bissexualismo são
comportamentos considerados desvirtuantes. Na correlação da opção sexual e contaminação
pelo HIV, é apresentado expressivamente o estigma histórico de que o HIV/AIDS é uma
doença de homens homossexuais.
A Figura 30 apresenta o conhecimento das mulheres na 3ª Idade sobre HIV/AIDS a
partir das variáveis transmissão e prevenção.
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Figura 30- Proporção (%) do conhecimento das mulheres na 3ª Idade sobre transmissão e
prevenção do HIV/AIDS.
Frequência de respostas
20%

40%

(1) nunca

80%

58,6%

(2) na minoria das vezes

24,1%

(3) na metade das vezes

3,4%
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(5) sempre
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0,0%

(N) não sei

10,3%

(1) nunca

55,2%

(2) na minoria das vezes

10,3%

(3) na metade das vezes

13,8%
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0,0%

(5) sempre

0,0%

(N) não sei

20,7%

(1) nunca

72,4%

(2) na minoria das vezes

3,4%

(3) na metade das vezes

3,4%

(4) na maioria das vezes

0,0%

(5) sempre

0,0%

(N) não sei

20,7%

34- O uso da mesma
seringa e agulha por
diversas pessoas transmite
AIDS.

33- Existe
uma
camisinha
específica
para as
. mulheres. .

32- A pessoa que usa
camisinha nas relações
sexuais impede a
transmissão do vírus da
AIDS.

.

31- O vírus da AIDS pode
ser transmitido por picada
de mosquito.

.

30- O vírus da AIDS pode
ser transmitido por abraço,
beijo no rosto, beber no
mesmo copo

.

29- O vírus da AIDS pode
ser transmitido por
sabonetes, toalhas e
assentos sanitários.

0%

(1) nunca
(2) na minoria das vezes

6,9%
3,4%

(3) na metade das vezes

6,9%

(4) na maioria das vezes

37,9%

(5) sempre

31,0%

(N) não sei

13,8%

(1) não

24,1%

(2) sim

(1) nunca

75,9%

0,0%

(2) na minoria das vezes

3,4%

(3) na metade das vezes

3,4%

(4) na maioria das vezes

20,7%

(5) sempre
(N) não sei

72,4%
0,0%
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A Figura 30 demonstra que as mulheres possuem também pouco conhecimento sobre a
transmissão e prevenção do HIV/AIDS, apresentando uma porcentagem de respostas erradas
ou que não sabem responder (RE) bastante expressiva em informações consideradas básicas
como: transmissão por sabonete, toalha e vaso sanitário (RE 41,2%); abraço, beijo no rosto e
beber no mesmo copo (RE 68,9%); picada de mosquito (RE 27,5%); seringa e agulhas (RE
27,5%); e prevenção por meio da utilização correta da camisinha/preservativo (RE 68,9%).
Uma questão importante a cerca dessa desinformação se dá por medo ou receio de que
contaminação gere exclusão social e até mesmo discriminação em relação aos portadores do
HIV/AIDS.
A Figura 31 apresenta a proporção das mulheres que se preocupam com o HIV/AIDS
na 3ª idade, conhecimento sobre cura, conhecimento de portadores de HIV, utilização da
camisinha e realização do teste de HIV.

Figura 31- Proporção (%) da preocupação das mulheres na 3ª Idade com HIV/AIDS,
conhecimento sobre cura, contato com portador, uso da camisinha e teste de HIV.

79,3%
65,5%

69,0%

79,3%

34,5%

60%

.

37- Você
conhece
alguma
pessoa que
seja
portadora do
vírus da

.

38- Você usa camisinha?

.

(2) Sim

(1) Não

6,9%
(5) sempre

3,4%

10,3%
(3) na metade
das vezes

(1) nunca

(2) Sim

(1) Não

(N) não sei

36- A AIDS é uma doença que tem cura.

(4) na maioria
das vezes

10,3%
(2) na minoria
das vezes

10,3%
0,0%
(5) sempre

3,4%

6,9%
(4) na maioria
das vezes

0,0%
.

(3) na metade
das vezes

3,4%

0,0%

35- Os indivíduos da terceira idade não
devem se preocupar com a AIDS, pois ela
atinge apenas os jovens.

(2) na minoria
das vezes

(1) nunca

(N) não sei

(1) discordo
completamente

0%

(2) discordo
parcialmente
(3) nem
concordo, nem
discordo
(4) concordo
parcialmente

0,0%

20%

3,4%

13,8%

20,7%

40%

(5) concordo
completamente

Frequência de respostas

80%

79,3%

100%

39- Você já
realizou o
teste da
AIDS?

Observa-se, na Figura 31, que a maioria das mulheres na 3ª idade tem consciência de
que devem se preocupar com o HIV/AIDS (79,3%), e que se trata de uma doença que não tem
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cura (79,3%). Em seu cotidiano conhecem pessoas portadoras de HIV ou com AIDS (65,5%),
entretanto 69,0% nunca usaram camisinha e 79,3% nunca realizaram o teste de HIV.
4.5 Aprendizagem e Campanhas Educativas do MS sobre HIV/AIDS

A Figura 32 apresenta a proporção da aprendizagem e a percepção das mulheres na 3ª
idade sobre as Campanhas de HIV/AIDS do MS, a partir das variáveis aprendizagem,
imagens, idosas e mulheres.

Figura 32- Proporção (%) da percepção e aprendizagem das campanhas de HIV/AIDS do MS
pelas mulheres na 3ª idade.

79,3%

17,2%

20,7%

40%

37,9%

48,3%

60%

51,7%

62,1%

80%

Frequência de respostas

82,8%

100%

20%

0%
(1) Não

(2) Sim

40- O que você sabe
AIDS você aprendeu
através das campanhas
do Ministério da Saúde
sobre HIV/AIDS?

(1) Não
.

(2) Sim

41- Ao ver imagens de
mulheres nas campanhas
informativas de HIV/AIDS,
você se enxerga na
mesma posição?

(1) Não
.

(2) Sim

42- Você acha que as
campanhas de HIV/AIDS
do ministério da saúde
informam em relação à
doença em idosas?

(1) Não
.

(2) Sim

43- Você acha que as
campanhas de HIV/AIDS
do ministério da saúde
informam em relação à
doença em mulheres?

Observa-se, na Figura 32, que a maioria das mulheres (62,1%) percebe que a
aprendizagem sobre a temática HIV/AIDS se deu por meio de campanhas do MS. Deve ser
ressaltado que as Figuras 28, 29 e 30 mostram que as mesmas não possuem conhecimento
satisfatório a respeito da temática, apresentando uma proporção importante de déficit de
conhecimento, caracterizando desinformação tanto no perfil epidemiológico do HIV/AIDS no
Brasil como em municípios menores de 50 mil habitantes; realidade das mulheres em questão.
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Esse déficit de conhecimento pode ser visto também em relação à contaminação, prevenção e
disseminação do vírus.
Outra questão importante sobre a percepção das mulheres em relação às campanhas do
MS sobre HIV/AIDS, é que a maioria delas não se veem na mesma posição que as
personagens das campanhas (79,3%), inclusive algumas não acham que as campanhas
informam sobre o HIV/AIDS em mulheres (48,3%) e esta percepção aumenta em relação às
mulheres idosas (82,8%). Nesse sentido, podemos identificar que o fator etário também
contribui para o distanciamento do objetivo informativo das campanhas no público feminino
da 3ª idade.
A Figura 33 apresenta a proporção do entendimento das mulheres na 3ª idade sobre as
Campanhas de HIV/AIDS do MS, seu interesse pelo assunto e adoção de práticas sexuais
seguras.

Figura 33- Proporção (%) da compreensão, interesse e adoção de práticas sexuais seguras
pelas campanhas de HIV/AIDS do MS pelas mulheres na 3ª idade.

79,3%

100%
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.
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.
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Observa-se, na Figura 33, que a maioria das mulheres (55,1%) não entende com
clareza o conteúdo das campanhas de HIV/AIDS do MS, e 37,9% possuem pouco interesse ou
não sabem identificar seu interesse pela temática.
Uma questão relevante apresentada a respeito da aprendizagem das mulheres sobre
HIV/AIDS, é que a aprendizagem na maioria das vezes nunca influenciou na adoção de
práticas sexuais seguras (79,3%), e, neste aspecto, todas as respostas foram negativas,
distribuídas entre nunca, na minoria das vezes e não sei. A partir deste contexto, Galvão
(2002) apresenta que ao longo da disseminação do HIV/AIDS as mulheres foram excluídas
das campanhas educativas, ações e metas governamentais de atenção à saúde, sendo
negligenciado o diagnóstico e os dados epidemiológicos a cerca da contaminação da mulher
pelo vírus. As idosas deste contexto correspondem à geração de mulheres, que vivenciaram a
propagação do estigma de que o HIV/AIDS é uma doença que acomete o homem
homossexual e a mulher desregrada, pois estas idosas eram adultas (as mais jovens 30 anos)
no início da epidemia, que corresponde à década de 80, e passaram pela fase reprodutiva sem
interesse direto no contexto do HIV/AIDS. Parker (1996) correlaciona esta percepção ao fato
de HIV/AIDS ser considerado uma doença predominantemente masculina, mesmo com essa
maior visibilidade no sexo feminino.

4.6 Aprendizagem, Educação em Saúde e Campanhas Educativas do MS do Dia
Mundial de Luta Contra AIDS no Brasil dos anos de 2011, 2012 e 2013

A Figura 34 apresenta o comparativo do grau de aprendizagem entre Educação em
saúde e as Campanhas Educativas de HIV/AIDS do MS dos anos de 2011, 2012 e 2013.

81

Figura 34- Proporção (%) do grau de aprendizagem entre educação em saúde e as campanhas
do MS.

01/bloco 2- Você acredita o grau de aprendizagem adquirido a
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0,0%

10,3%

37,9%

37,9%

13,8%

0,0%
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do Ministério da
Saúde

10,3%

41,4%

37,9%

10,3%

0,0%

0,0%

Observa-se, na Figura 34, que a maioria das mulheres adquiriu maior grau de
aprendizagem sobre HIV/AIDS por meio da educação em saúde (51,7%) e nenhuma das
mulheres apresentou baixa aprendizagem; entretanto, a maioria das mulheres considera seu
grau de aprendizagem pelas campanhas do MS baixo ou muito baixo (51,7%). Nenhuma delas
acredita ter adquirido um grau muito alto de aprendizagem nas campanhas do MS dos anos de
2011, 2012 e 2013 apresentadas nas oficinas em saúde.
A Figura 35 apresenta a percepção das mulheres da 3ª idade em relação às campanhas
educativas do MS do Dia Mundial de Luta Contra AIDS no Brasil dos anos de 2011, 2012 e
2013; a partir das variáveis imagem, ambiente, risco e diagnóstico, presentes nas entrevistas
comtempladas nos Apêndices D, E e F.
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Figura 35- Proporção (%) da percepção das mulheres em relação às campanhas educativas do
MS do Dia Mundial de Luta Contra AIDS no Brasil.
Percentagem de respostas positivas
ano 2011

ano 2012

ano 2013
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41,4%

34,5%
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72,4%

79,3%

96,6%

2- Você se viu presente ou frequentando os ambientes (cenário) apresentados na campanha educativa do dia Mundial de
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24,1%
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1- Você se viu nas imagens das mulheres presentes na campanha educativa do dia Mundial de Luta contra AIDS no Brasil?

6,9%

17,2%

6,9%
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Observa-se, na Figura 35, item 1, que a minoria das mulheres não se vê nas imagens
das mulheres presentes nas campanhas do Dia Mundial de Luta contra AIDS do MS, sendo a
campanha de 2012 aquela com a qual mais as mulheres se identificaram. Mesmo assim, esta
apresentou uma proporção negativa de identificação (17,2%). Destacamos o discurso da
entrevistada A, que corrobora a percepção de identificação com a imagem da mulher da
campanha de 2012: “Sim, por que sou casada. E mesmo sendo casada não quer dizer que
estamos imune ao vírus”. Apresentamos também o discurso da entrevistada B, que caracteriza
a proporção das mulheres que não se identificaram com a imagem da mulher presente na
campanha de 2012: “Não, não me enquadro. Meu casamento era seguro”.
No item 2, podemos observar que os ambientes apresentados nas campanhas não são
frequentados pela maioria das mulheres e que as mesmas não se veem presentes nestes
ambientes, sendo o mais frequentado e/ou presente no cotidiano delas, o da campanha de
2012, ainda em proporções insuficientes (24,1%).
Destacamos o discurso da entrevistada C que corrobora a presença ou frequenta os
ambientes da campanha de 2012: “Sim, eu tenho um ambiente familiar com filho e netos,
igual à mulher da campanha”; e o discurso da entrevistada D, que caracteriza a proporção das
mulheres que não frequentam ou não estão presentes nos ambientes apresentados pela
campanha de 2012: “...Minha opinião que a propaganda deveria ser em ambiente pobre, onde
não se tem acesso a quase nada”.
No item 4, é possível observar uma proporção de respostas positivas superiores aos
demais itens, entretanto a minoria das mulheres sente-se em risco de contaminação, com
frequência maior desta percepção na campanha de 2012 (41,4%), demonstrando ainda assim
proporções insuficientes. Apresentamos o discurso da entrevistada E, que corrobora a
percepção do risco de contaminação do HIV pelas mulheres: “Sim, por que muitas mulheres
não têm acesso à informação, às vezes até por falta de interesse e às vezes levam uma vida
promiscua e nem sempre usam preservativo”, e o discurso da entrevistada F, que caracteriza a
proporção das mulheres que não se sentem correndo risco de contaminação: “Não, em relação
a 3ª idade, mas somente pelo avançar da idade é necessário ter cuidado”.
No item 6, observamos que a maioria das mulheres não solicitaria a inclusão do teste
de AIDS em seus exames de sangue, mesmo após as campanhas, sendo a maior resistência
relacionada à campanha de 2012, seguida pela de 2013 e 2011. Nesse sentido, podemos
observar que a maior resistência está na figura/imagem dos relacionamentos familiares, frutos
do casamento e/ou relações estáveis. Apresentamos o discurso da entrevistada G, que
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corrobora esta percepção: “Não! Meu corpo é santuário do espírito Santo e não me sujaria de
modo nenhum”, e o discurso da entrevistada H, que caracteriza a proporção das mulheres que
solicitariam o exame de HIV (expressando como se sentiria) “Sim, mas confiante para fazer o
tratamento”.
No item 7 das entrevistas (APÊNDICES D, E e F), a maioria das mulheres apresentou
uma percepção positiva ao falarem de sexualidade, sexo e contaminação por HIV/AIDS,
sendo as respostas mais frequentes “bem, tranquila e à vontade”. Nessa perspectiva, é possível
destacar o potencial positivo da educação em saúde nestes temas, voltados para 3ª idade e que
as mulheres idosas são capazes de interagir por se sentirem confortáveis diante destes temas
cercados de tabus e preconceitos sociais.
No item 3 das entrevistas (APÊNDICES D, E e F) observa-se a dificuldade das
mulheres em identificar o objetivo principal das campanhas educativas do MS, sendo a
campanha de 2013 a que mais as mulheres sentiram dificuldades de se identificar, seguida por
2012 e 2011, fatores que identificamos utilizando respostas genéricas na tentativa de
responder corretamente como “Ensinar sobre a AIDS / Prevenção sobre a AIDS / Alertar
sobre a doença”. Estes dados demonstram uma questão grave, pois relatam que as campanhas
educativas de HIV/AIDS do MS não são compreendidas em sua maioria pelas mulheres na 3ª
idade, ou seja, não atingem em proporções significativas este público específico.
No item 5 das entrevistas (APÊNDICES D, E e F) observa-se uma questão
interessante, pois a maioria das mulheres considera que possui bom acesso à educação em
relação à qualidade de vida sexual. Todavia, se compararmos esta percepção, na Figura 7,
item 3, a maioria das mulheres percebem sua qualidade de vida sexual de forma negativa e
não compreendem, em sua maioria, o objetivo das campanhas educativas de HIV/AIDS do
MS. Tais declarações nos mostram outro agravante à percepção distorcida das mulheres
idosas quando questionadas em situações adscritas e/ou fora de um contexto específico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo analisar se as campanhas educativas do
Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS promovem o conhecimento necessário para a adoção de
práticas sexuais seguras em mulheres acima de 60 anos do Município de Bom Jesus do
Itabapoana/RJ.
Constatou-se, pela pesquisa, que muitas mulheres idosas apresentam pouco
conhecimento sobre o tema HIV/AIDS em questões como contaminação, prevenção,
disseminação e perfil epidemiológico do HIV/AIDS no Brasil. Os temas sobre os quais as
mulheres idosas apresentam menos conhecimento estão relacionados ao diagnóstico e ao vírus
HIV, uma vez que no decorrer desta pesquisa (desenvolvimento dos formulários, entrevistas e
aulas de educação em saúde) houve a necessidade da substituição do termo “vírus HIV” por
“vírus da AIDS”, possibilitando, assim, maior entendimento das idosas em relação ao tema
proposto.
Outro aspecto interessante verificado é a despreocupação das mulheres em relação ao
HIV/AIDS na 3ª idade, mesmo percebendo o risco de infecção desse grupo. Tal percepção
reflete diretamente nas práticas sexuais, onde se constatou que a maioria das mulheres idosas
não utiliza e/ou nunca utilizou preservativo, e nem faria o exame de HIV. Neste contexto,
destacamos uma percepção bastante preocupante por parte das mulheres idosas, pois a maioria
considera de forma negativa sua qualidade de vida sexual.
No que tange à aprendizagem por meio das Campanhas do MS do Dia Mundial de luta
contra AIDS no Brasil, constatamos que a maioria das mulheres não entende com clareza o
conteúdo das campanhas, inclusive uma parcela significativa não percebe que as campanhas
informam sobre o HIV/AIDS em mulheres; e esta percepção aumenta em relação às mulheres
idosas. Uma grave questão constatada sobre a aprendizagem das mulheres sobre HIV/AIDS é
que a aprendizagem, na maioria das vezes, nunca influenciou na adoção de práticas sexuais
seguras.
No presente estudo foi possível verificar que a maioria das mulheres idosas adquiriu
maior grau de aprendizagem sobre HIV/AIDS por meio da educação em saúde, e a maioria
considera seu grau de aprendizagem pelas campanhas do MS baixo. Uma questão a ser
destacada é que nenhuma das mulheres acredita ter adquirido um grau muito alto de
aprendizagem nas campanhas do MS dos anos de 2011, 2012 e 2013.
Os fatores que poderiam dificultar a aprendizagem das mulheres pelas campanhas
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educativas do MS sobre HIV/AIDS dos anos de 2011, 2012 e 2013 são: identificação, pois a
maioria das mulheres não se vê nas imagens das personagens femininas e nem frequentando
ou presentes nos ambientes apresentados nas campanhas; e teor sofisticado das informações,
pois a maioria das mulheres não consegue compreender o objetivo principal das campanhas
educativas do MS. A partir desse contexto, foi possível confirmar a hipótese de que as
campanhas educativas do MS sobre HIV/AIDS não interferem no comportamento das
mulheres acima de 60 anos do município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, pois os
programas e ações educativas estão voltados para o público jovem.
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ANEXO 1 (CAMPANHA MS : DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS NO
BRASIL / 2011)
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ANEXO 2 (CAMPANHA MS : DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS NO
BRASIL / 2012)
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ANEXO 3 (CAMPANHA MS : DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS NO
BRASIL / 2013)
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ANEXO 4 (AÚDIO DA CAMPANHA DO MS : DO DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA AIDS NO BRASIL / 2011)

- Aproveitando o dia mundial de luta contra aids.
- Queremos saber?
- Você é?
- Ele é.
- Eles não.
- Ele esconde, mas é.
- Já ele, não é não.
- Ela não admite, mas é.
- Ela não, nunca.
- Ele é. Não assumi, mas é.
- E você é?
- Você, é preconceituoso?
- A aids não tem preconceito.
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ANEXO 5 (AÚDIO DA CAMPANHA DO MS : DO DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA AIDS NO BRASIL / 2012)

Silvia Almeida – Há 17 anos, vivo com aids.
Silvia Almeida – Tenho dois filhos, dois netos.
Silvia Almeida – Eu trabalho, curto a minha família, adoro ir ao cinema, viajar e dançar.
Silvia Almeida – Tenho uma vida com qualidade.
Silvia Almeida – Mas tudo isso só é possível, porque eu fiz o teste de aids.
Silvia Almeida – Eu fiquei sabendo a tempo de me cuidar.
Locutor 2 – O Governo Federal garante o teste de aids.
Locutor 2 – Não fique com dúvida, fique sabendo.
Locutor 2 – Faça o teste.
Locutor 2 – Procure uma unidade de saúde.
Locutor 2 – Melhorar sua vida, nosso compromisso.
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ANEXO 6 (AÚDIO DA CAMPANHA DO MS : DO DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA AIDS NO BRASIL / 2013)

- Tem coisa que é muito melhor saber o quanto antes.
- Se é menino ou é menina.
- Se seu cabelo vai ficar na moda ou inventar moda.
- Se vai valer a pena abrir um negócio.
- Então com a aids, também é assim.
- Quanto mais cedo você souber, melhor.
- Procure uma unidade de saúde e faça o teste.
- Quem tem o vírus e descobre a tempo de se cuidar, pode viver com mais qualidade e
proteger a pessoa com quem se relaciona.
- Pra viver melhor é preciso saber.
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa EDUCAÇÃO E
SAÚDE: PERCEPÇÃO E COMPORTAMENTO SEXUAL DAS MULHRES FRENTE
O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO HIV/AIDS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO
ITABAPOANA/RJ.
Esta pesquisa tem por objetivo analisar se as campanhas educativas do Ministério da
Saúde sobre HIV/AIDS promovem o conhecimento necessário para a adoção de práticas
sexuais seguras em mulheres acima de 60 anos.
Para a realização desta pesquisa serão coletados dados através de dois formulários
impressos, aplicados individualmente as mulheres com 60 anos ou mais participantes das
Oficinas de Educação em Saúde promovidas no Programa Mulheres Mil.
Caso você aceite participar desta pesquisa não terá quaisquer gastos materiais e/ou
financeiros, assim como será assegurado pelos responsáveis total anonimato, isto é, ninguém
saberá que foi você quem respondeu o questionário buscando assim, respeitar a sua
integridade física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual. Assim se você
consentir, aplicaremos os formulários.
Esclarecemos que os benefícios não são diretos para as participantes da pesquisa, mas
a todas as mulheres idosas como fonte de informação para orientações em saúde bem como à
família, ao indivíduo e à comunidade, uma vez que poderá contribuir para a reformulação e o
planejamento do processo de aprendizagem sobre HIV/AIDS. Em qualquer momento você
poderá obter maiores esclarecimentos sobre a pesquisa, e se assim desejar, poderá desistir ou
anular este consentimento em qualquer fase da pesquisa.
Esclarecemos que os resultados dessa pesquisa são para fins científicos, no sentido de
implementar o processo de aprendizagem em saúde (informação e comunicação)sobre
HIV/AIDS. No momento em que houver necessidade de esclarecimentos de dúvidas ou
desistência em participar da pesquisa, você poderá entrar em contato com os responsáveis
pela pesquisa.
Deve ser informado que as participantes da pesquisa não receberão qualquer espécie
de reembolso ou gratificação devido à participação na pesquisa.
Assim, após ter sido informada sobre a pesquisa, declaro que concordo em participar
desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido, e me foi
dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.
_______________________________
Profª. Dr. Rosalee Santos Crespo Istoe
Nome do Orientador
Tel: (22) 2748-6153
E-mail: rosaleeistoe@gmail.com

_____________________________
Luiza Carla Ferreira. R. M. Tenório
Nome do(a) Orientando(a)
Tel: (22) 98807-4867
Email: luizacarlatenorio@gmail.com

Bom Jesus do Itabapoana, _____/_____/2014
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo
em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem
sofrer qualquer punição.

Assinatura do Entrevistado _________________________________________
(Assinatura)
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APÊNDICE B– FORMULÁRIO INICIAL (IDENTIFICAÇÃO, COMPORTAMENTO
APRENDIZAGEM SOCIOEPIDEIOLÓGICO DO HIV/AIDS)
1- Qual a sua idade?
(1) 60 à 69 anos
(2) 70 à 79 anos
(3) 80 ou mais

2- Estado civil?
(1) Solteira
(2) Casada/união estável
(3) Viúva
(4) Separada
(5) Divorciada

3- Com quem você mora? (assinale quantas convier)
(a) Cônjuge
(b) Companheiro (a)
(c) Filho
(d) Parentes
(e) Amigos
(f) Outros
(g) Sozinha

4- Qual é a sua renda familiar mensal (salários-mínimos)?
(1) Até 1 (até 724,00)
(2) mais do que 1 até 2 (mais do que R$ 724,00 até 1.448,00)
(3) mais do que 2 até 3 (mais do que R$ 1.448,00 até 2.172,00)
(4) mais do que 3 até 5 (mais do que R$ 2.172,00 até 3.620,00)
(5) mais do que 5 até 10 (mais do que R$ 3.620,00 até 7.240,00)
(6) mais do que 10 até 15 (mais do que R$ 7.240,00 até 10.860,00)
(7) mais do que 15 até 20 (mais do que R$ 10.860,00 até 14.480,00)
(8) mais do que 20 até 30 (mais do que R$ 14.480,00 até 21.720,00)
(9) mais do que 30 (mais do que R$ 21.720,00)
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5- No seu domicílio há quantos:
(a) Aparelho de Som: ___ unidades
(b) Televisão: ___ unidades
(c) DVD: ___ unidades
(d) Computador: ___ unidades
(e) Telefone fixo: ___ unidades

6- Você tem convênio com plano de saúde?
(1) Não
(2) Sim

7- Qual o seu grau máximo de escolaridade?
(1) Ensino fundamental incompleto
(2) Ensino fundamental completo
(3) Ensino médio incompleto
(4) Ensino médio completo
(5) Ensino superior incompleto
(6) Ensino superior completo
(7) Pós-graduação (aperfeiçoamento)
(8) Mestrado
(9) Doutorado

8- Com que frequencia você tem acesso a estes meios de informação (jornais, revistas, folhetos informativos e
livros)?
(4) quase

(5)

diariamente

diariamente

(3)

(4)

(5)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(d) livros

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(e) TV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(f) rádio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(g) Internet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meio

(1) nunca

(2) raramente

(3) às vezes

(a) jornais

(1)

(2)

(b) revistas

(1)

(c) folhetos informativos

100

9 - Em relação à religião, você diria que é:
(1) Ateísta
(2) Acredito em Deus mas não sigo nenhuma religião
(3) Católico
(4) Protestante (evangélico, batista, mórmon, calvinista, luterano, testemunha de Jeová ou outro)
(5) Espírita kardecista
(6) Praticante de religião afro-brasileira (umbanda, candomblé)
(7) outro. Qual? _______________________________

10- Em relação à cor da pele, você se considera:
(1) Branco(a)
(2) Pardo(a)
(3) Negro(a)
(4) Amarelo(a) (oriental)
(5) Vermelho(a) (indígena)

11- Assinale qual(is) tipo(s) de preconceito de ordem étnica na sociedade brasileira?

Preconceito

Resposta

(a) contra brancos

(1) não

(2) sim

(b) contra negros

(1) não

(2) sim

(c) contra afro-descendentes de um modo geral (negros, pardos, mulatos e cafuzos)

(1) não

(2) sim

(d) contra índios

(1) não

(2) sim

12- Na sua opinião, a participação da mulher na sociedade é:
(1) muito baixa
(2) baixa
(3) média
(4) alta
(5) muito alta
(N) não sei / prefiro não opinar

13- Na sua opinião, a participação da mulher na sociedade precisaria/deveria:
(1) diminuir muito
(2) diminuir um pouco
(3) se manter
(4) aumentar um pouco
(5) aumentar muito
(N) não sei / prefiro não opinar
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14- Na sua opinião, a participação da mulher na sociedade tende a:
(1) diminuir muito
(2) diminuir pouco
(3) se manter
(4) aumentar pouco
(5) aumentar muito
(N) não sei / prefiro não opinar

15- O preconceito contra a mulher na sociedade brasileira é:
(1) muito baixo
(2) baixo
(3) médio
(4) alto
(5) muito alto
(N) não sei / prefiro não opinar

16- O preconceito contra a mulher na sociedade brasileira tende a:
(1) diminuir muito
(2) diminuir pouco
(3) se manter
(4) aumentar pouco
(5) aumentar muito
(N) não sei / prefiro não opinar

17- Qual a sua opinião sobre o uso de métodos anticoncepcionais?
(1) discordo completamente
(2) discordo parcialmente
(3) nem concordo, nem discordo
(4) concordo parcialmente
(5) concordo completamente
(N) não sei / prefiro não opinar

18- Quais destes métodos anticoncepcionais você já utilizou?
(a) Preservativo (camisinha)
(b) Pílula Anticoncepcional
(c) Laqueadura de Trompas
(d) Tabelinha ou Método Billings
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19- Com qual idade você teve sua primeira relação sexual?
(1) Antes dos 16 anos
(2) Entre 16 e 18 anos
(3) Entre 19 e 21 anos
(4) Entre 22 e 29 anos
(5) Acima de 30 anos

20- Número médio de relações sexuais que você tem por mês?
(1) Não tenho vida sexual ativa
(2) Até 3
(3) 4 a 6
(4) 7 a 9
(5) 10 ou mais

21- Como você avalia sua qualidade de vida sexual:
(1) Muito ruim
(2) Ruim
(3) regular
(4) Boa
(5) Muito boa

22- Como você se sente ao falar sobre sexo com seu parceiro?
(1) Nada à vontade / Muito pouco à vontade
(2) Pouco à vontade
(3) medianamente à vontade
(4) à vontade
(5) Extremamente à vontade

23- Número de Parceiros sexuais nos últimos 12 meses?
(1) Não tive parceiros sexuais neste período
(2) Um parceiro sexual
(3) Dois parceiros sexuais
(4) Três parceiros sexuais
(5) Quatro ou mais parceiros sexuais

24- Em relação à orientação sexual, você se considera:
(1) Heterossexual (sinto atração apenas por pessoas do sexo oposto)
(2) Bissexual (sinto ou já me senti atraído por homens e mulheres)
(3) Homossexual (sinto atração apenas por pessoas do mesmo sexo)
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25- Na sua opinião, qual o risco de contrair a AIDS nos seguintes grupos:
Grupo

(1) não há risco

(2) risco baixo

(3) risco médio

(4) risco alto

(5) é certo de contrair

(N) não sei /
prefiro não opinar

(a) Heterossexuais
(b) Bissexuais
(c) Homossexuais

26- O vírus HIV é o causador da AIDS.
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

27- A pessoa com o vírus da AIDS sempre apresenta os sintomas da doença.
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

28- O vírus da AIDS é identificado através de exames de laboratório.
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

29- O vírus da AIDS pode ser transmitido por sabonetes, toalhas e assentos sanitários.
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar
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30- O vírus da AIDS pode ser transmitido por abraço, beijo no rosto, beber no mesmo copo
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

31- O vírus da AIDS pode ser transmitido por picada de mosquito.
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

32- A pessoa que usa camisinha nas relações sexuais impede a transmissão do vírus da AIDS.
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

33- Existe uma camisinha específica para as mulheres.
(1) não
(2) sim

34- O uso da mesma seringa e agulha por diversas pessoas transmite AIDS.
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

105

35- Os indivíduos da terceira idade não devem se preocupar com a AIDS, pois ela atinge apenas os jovens.
(1) discordo completamente
(2) discordo parcialmente
(3) nem concordo, nem discordo
(4) concordo parcialmente
(5) concordo completamente
(N) não sei / prefiro não opinar

36- A AIDS é uma doença que tem cura.
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

37- Você conhece alguma pessoa que seja portadora do vírus da AIDS?
(1) Não
(2) Sim

38- Você usa camisinha?
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre

39- Você já realizou o teste da AIDS?
(1) Não
(2) Sim

40- O que você sabe sobre AIDS você aprendeu através das campanhas do Ministério da Saúde sobre
HIV/AIDS?
(1) Não
(2) Sim

41- Ao ver imagens de mulheres nas campanhas informativas de HIV/AIDS, você se enxerga na mesma posição?
(1) Não
(2) Sim
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42- Você acha que as campanhas de HIV/AIDS do ministério da saúde informam em relação à doença em
idosas?
(1) Não
(2) Sim

43- Você acha que as campanhas de HIV/AIDS do ministério da saúde informam em relação à doença em
mulheres?
(1) Não
(2) Sim

44- Você entende com clareza o conteúdo das campanhas de HIV/AIDS do ministério da saúde?
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

45- O seu interesse em aprender a respeito da HIV/AIDS é:
(1) muito baixo
(2) baixo
(3) médio
(4) alto
(5) muito alto
(N) não sei / prefiro não opinar
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APÊNDICE

C–

FORMULÁRIO

DE

COMPARAÇÃO

(APRENDIZAGEM

ADOÇÃO DE PRÁTICAS SEXUAIS SEGURAS)
1- Você acredita que o grau de aprendizagem adquirido a respeito da HIV/AIDS nos meios de divulgação foi:
(1) muito
baixo

(2) baixo

(3) médio

(4) alto

(5)

muito

alto

(a) Na educação em saúde
(b) Nas campanhas do Ministério da Saúde

2- O que você aprendeu sobre HIV/AIDS influenciou para que você adotasse práticas sexuais seguras
(1) nunca
(2) na minoria das vezes
(3) na metade das vezes
(4) na maioria das vezes
(5) sempre
(N) não sei / prefiro não opinar

(N) não sei

E
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA (SUBJETIVIDADE, CAMPANHAS
EDUCATIVAS E SEXO NA 3ª IDADE)

1- Você se viu nas imagens das mulheres presentes na campanha educativa de 2011 do
dia Mundial de Luta contra AIDS no Brasil? Por quê?
2- Você se viu presente ou frequentando os ambientes (cenário) apresentados na
campanha educativa de 2011 do dia Mundial de Luta contra AIDS no Brasil? Por quê?
3- Em sua opinião qual foi o objetivo principal da campanha educativa de 2011 do dia
Mundial de Luta contra AIDS no Brasil?
4- A partir do contexto observado na campanha educativa de 2011 do dia Mundial de
Luta contra AIDS no Brasil, você sentiu que as mulheres estão correndo rico de
contaminação? Por quê?
5- Como você se sente em relação ao acesso a educação,referente à qualidade de vida
sexual da mulher (risco, prevenção e etc.)?
6- Após assistir a campanha educativa de 2011 do dia Mundial de Luta contra AIDS no
Brasil, você pediria a seu médico, para incluir nos exames de sangue o teste rápido de
HIV? E como se sentiria?
7- Como você se sentiu falando sobre sexualidade, sexo e infecção por HIV na 3ª idade?
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA (SUBJETIVIDADE, CAMPANHAS
EDUCATIVAS E SEXO NA 3ª IDADE)

1- Você se viu nas imagens das mulheres presentes na campanha educativa de 2012 do
dia Mundial de Luta contra AIDS no Brasil? Por quê?
2- Você se viu presente ou frequentando os ambientes (cenário) apresentados na
campanha educativa de 2012 do dia Mundial de Luta contra AIDS no Brasil? Por quê?
3- Em sua opinião qual foi o objetivo principal da campanha educativa de 2012 do dia
Mundial de Luta contra AIDS no Brasil?
4- A partir do contexto observado na campanha educativa de 2012 do dia Mundial de
Luta contra AIDS no Brasil, você sentiu que as mulheres estão correndo rico de
contaminação? Por quê?
5- Como você se sente em relação ao acesso à educação, referente à qualidade de vida
sexual da mulher (risco, prevenção e etc.)?
6- Após assistir à campanha educativa de 2012 do dia Mundial de Luta contra AIDS no
Brasil, você pediria a seu médico, para incluir nos exames de sangue o teste rápido de
HIV? E como se sentiria?
7- Como você se sentiu falando sobre sexualidade, sexo e infecção por HIV na 3ª idade?
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APÊNDICE

F

–

ROTEIRO

DE

ENTREVISTA

(SUBJETIVIDADE,

CAMPANHAS EDUCATIVAS E SEXO NA 3ª IDADE)

1- Você se viu nas imagens das mulheres presentes na campanha educativa de 2013 do
dia Mundial de Luta contra AIDS no Brasil? Por quê?
2- Você se viu presente ou frequentando os ambientes (cenário) apresentados na
campanha educativa de 2013 do dia Mundial de Luta contra AIDS no Brasil? Por quê?
3- Em sua opinião qual foi o objetivo principal da campanha educativa de 2013 do dia
Mundial de Luta contra AIDS no Brasil?
4- A partir do contexto observado na campanha educativa de 2013 do dia Mundial de
Luta contra AIDS no Brasil, você sentiu que as mulheres estão correndo rico de
contaminação? Por quê?
5- Como você se sente em relação ao acesso à educação, referente à qualidade de vida
sexual da mulher (risco, prevenção e etc.)?
6- Após assistir à campanha educativa de 2013 do dia Mundial de Luta contra AIDS no
Brasil, você pediria a seu médico, para incluir nos exames de sangue o teste rápido de
HIV? E como se sentiria?
7- Como você se sentiu falando sobre sexualidade, sexo e infecção por HIV na 3ª idade?
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APÊNDICE G - Ofício de Cooperação de Pesquisa-UENF
CI PGCL/CCH n° 048/14

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de outubro de 2014.
De: Coordenação de Pós Graduação em Cognição e Linguagem - PPGCL
Ao: Instituto Federal de Educação, Ciênciae Tecnologia Fluminense
A/C: Srª. Tais Romano - Diretoria de Pesquisa e Extensão - Bom Jesus do Itabapoana RJ
Assunto:

Prezada Senhora,
Vimos por meio deste, encaminhar a mestrandaLUIZA CARLA FERREIRA RIBEIRO
MARQUESTENÓRIO, responsável principal pelo projeto de pesquisa intitulado EDUCAÇÃO
E SAÚDE: PERCEPÇÃO E COMPORTAMENTO SEXUAL DAS MULHERES IDOSAS
FRENTE O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO HIV/AIDS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DO ITABAPOANA-RJ, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Cognição e
Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, para realizar um
estudo com as idosas inscritas no Programa Mulheres Mil, realizado nas dependências do
Instituto Federal Fluminense de Bom Jesus do Itabapoana (IFF-BJI), no município de Bom
Jesus do Itabapoana/RJ.O presente trabalho é orientado pela Professora Drª. Rosalee
Santos Crespo Istoe, contato: 22-998478391.

Contando com a autorização desta instituição, coloco-me à disposição para qualquer
esclarecimento.
Agradecemos desde já a importante colaboração para o desenvolvimento da
pesquisa em nossa região.

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de outubro de 2014

Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Cognição e Linguagem
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APÊNDICE H - Ofício de Cooperação de Pesquisa-IFF

