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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Organização Mundial da Saúde considera idosos os indivíduos com 60 anos

que vivem em países em desenvolvimento e 65 anos em países desenvolvidos.

Mundialmente,  idosos são o grupo populacional  que mais cresce,  o  que torna o

envelhecimento um fenômeno mundial. O Brasil coloca-se em posição de destaque

em relação ao envelhecimento e terá até 2025 um aumento 15 vezes maior entre os

idosos (WHO, 2005). No Brasil a problemática do envelhecimento e HIV/aids reflete

a questão cultural de exclusão e concentra-se no preconceito relacionado ao sexo

nessa idade. A prevenção do HIV/aids entre os idosos é algo complexo e representa

um desafio para as atuais políticas de saúde pública (POTTES et al, 2007). 

As  questões  relacionadas  à  aids  e  ao  envelhecimento  abarcam  duas

vertentes relevantes, quanto ao envelhecimento prematuro associado à infecção ao

HIV e à terapia antirretroviral e no que se refere ao aumento da taxa de detecção de

aids na faixa etária acima de 50 anos nos últimos dez anos. 

Destaca-se que o uso da terapia antirretroviral em idosos portadores do HIV,

potencializa os efeitos colaterais do tratamento, posto que a própria condição da

idade  e  doenças  da  velhice,  como  hipertensão  e  diabetes,  acabam  produzindo

complicações na saúde do idoso, juntamente com os efeitos do HIV (BRASIL, 2006).

A  comunidade  científica  tem  ressaltado  a  necessidade  de  priorizar  os

aspectos  clínicos-epidemiológicos  relacionados  à  senescência  prematura

relacionada à infecção pelo HIV, definida como o envelhecimento biológico de um

indivíduo ou organismo num momento bastante antecipado ao que se espera ou ao

que ocorre com a população em geral (ROSSI et al, 2012).

As  principais  características  deste  envelhecimento  são  a  redução  da

capacidade do corpo de enfrentar dificuldades, o que faz com que seja mais difícil

manter o equilíbrio biológico, ao mesmo tempo que aumenta o risco de doenças

associadas  ao  envelhecimento  com  ou  problemas  metabólicos  ósseos.  A

senescência prematura indica que o corpo está envelhecendo bem antes do que o
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esperado, e geralmente pode ser associada a um ou vários agentes ou eventos

causais.  A senescência  prematura  está associada a uma inflamação crônica em

nível maior do que o vivenciado  pela média dos indivíduos saudáveis. Esse nível

elevado  de  inflamação  persistente  pode  causar  danos  cumulativos  em  níveis

celulares e moleculares, submetendo as células a estresses oxidativos, o que faz

com que sejam menos capazes de desintoxicar o corpo ou reparar danos (ROSSI et

al, 2012).

 Portanto, mesmo quando o HIV está bem controlado por meio de terapias

antirretrovirais,  as  pessoas  infectadas  pelo  HIV  ainda  estão  propensas  ao

aparecimento  prematuro  de  doenças  associadas  ao  envelhecimento.  Estudos

apontam que as doenças que normalmente atacam pessoas com sorologia negativa

na faixa dos 60 e 70 anos estão ocorrendo em pessoas com HIV em seus 40 e 50

anos (ROSSI et al, 2012).

Portanto, fica evidente que o HIV antecipa o processo de envelhecimento,

principalmente com o uso prolongado dos antirretrovirais, o que por sua vez impacta

na ampliação do espectro das especialidades que envolvem as pessoas vivendo

com HIV/aids em uso da terapia antirretroviral, sendo fundamental não se restringir à

profilaxia  e  ao  tratamento  de  doenças  oportunistas,  mas  envolver questões

metabólicas,  de  ossos,  hepáticas,  renais,  neurológicas  e  pulmonares  -  doenças

típicas do envelhecimento (WHO, 2005). 

No que se refere aos dados populacionais, observa-se um crescimento global

de pessoas acima de 60 anos, ademais, segundo a Organização Mundial de Saúde

(WHO, 2005) estima-se que  a proporção de pessoas com 60 anos ou mais deve

duplicar  até  2050,  e  seu  número  atual  deve  mais  que triplicar,  alcançando dois

bilhões em 2050.  Tais números demonstram a necessidade de reestruturações no

aparato  governamental  para  lidar  com os  impactos  do  fenômeno,  sobretudo  na

saúde e na previdência social (ACHUTTI; AZAMBUJA, 2010; KALACHE; VERAS E

RAMOS; 2010).

O Brasil coloca-se em posição de destaque em relação ao envelhecimento

populacional  e  terá  até  2025  um aumento  esperado  de  15  vezes  o  número  de



5

idosos, sendo o aumento da população geral de aproximadamente cinco vezes. Isso

colocará a nação no sexto lugar em números absolutos de idosos no mundo. Alguns

fatos justificam a construção da tendência atual  de envelhecimento populacional,

como o acesso a uma medicina mais estruturada, à nutrição mais adequada e ao

saneamento básico (KALACHE; VERAS E RAMOS; 2010).

Apesar  destes  avanços  as  discussões,  estudos  e  políticas  que  se

desenvolvem em torno da temática do envelhecimento populacional evidenciam a

necessidade  de  ampliação  na  identificação  dos  fatores  associados,  além  das

mudanças de caráter econômico e sanitário para lidar com a complexidade desse

fenômeno. É preciso que estas mudanças sejam acompanhadas de conquistas no

âmbito  social  que  considerem  os  mais  diferentes  aspectos  do  envelhecimento

inclusive a sexualidade, presente também nesse momento da vida. No entanto, mais

do que reconhecer a complexidade da sexualidade no processo de envelhecimento,

importa ultrapassar as análises e intervenções que se detenham exclusivamente no

indivíduo idoso de forma isolada (MINAYO; COIMBRA JUNIOR, 2002).

Nesse sentido, à medida que o desempenho sexual dos idosos se beneficia

com os avanços científicos, tecnológicos e melhoria da qualidade de vida, aumenta

a preocupação com as infecções por doenças sexualmente transmissíveis  nessa

faixa etária, já que a melhora no desempenho sexual pode aumentar a chance de

comportamentos sexuais de risco (HALTER et al, 2009). 

Verifica-se, então, que durante a maturidade e a velhice, a aids apresenta-se

por meio de visões estigmatizadas e equivocadas, estando o impacto da doença

nesse grupo etário não apenas no diagnóstico, mas, também, no fato de desvelar os

hábitos, até então não revelados, como a sexualidade. 

Segundo  Lieberman  (2000),  a  possibilidade  de  uma  pessoa  idosa  ser

infectada pelo HIV parece ser “invisível” para a sociedade e para os próprios idosos,

uma vez que a sexualidade nesta faixa etária, ainda, é tratada como tabu (VIEIRA,

2004). Assim, na perspectiva de Saldanha, Figueiredo e Coutinho (2005), a adoção

de uma abordagem ampla da aids, enquanto fenômeno social, parte da premissa de

que tal fenômeno é perpassado por várias questões: princípios morais e religiosos,
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comportamentos  individuais  e  questões  relativas  à  sexualidade,  gênero,  entre

outras. Posto que a consciência coletiva aponta representações sociais tradicionais

da  velhice,  tais  como:  descanso,  passividade,  sedentarismo,  quietude  e

assexualidade. 

Neste sentido, a aids afigura-se como um risco eminente que atinge cada vez

mais esta camada idosa da população, constituindo uma das tendências atuais da

epidemia (SILVA, 2005 apud SILVEIRA et al, 2011).

    Face ao exposto, é mister investigar o conhecimento, atitudes e as práticas se-

xuais da população acima de 60 anos residente na região administrativa do Guará II,

com vistas promover a saúde integral desta população.

2 OBJETIVOS DA PESQUISA

2.1 Objetivo geral

Investigar o conhecimento, atitudes e as práticas sexuais da população acima de 60

anos residente na região administrativa do Guará II.

2.2 Objetivos específicos

(OE1) Descrever o perfil epidemiológico da população estudada.

(OE2) Analisar o conhecimento desta população acerca da transmissão das IST e do

HIV. 

(OE3) Investigar a influência de fatores socioeconômicos na vulnerabilidade a infec-

ção por HIV e outras IST;
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4 METODOLOGIA

A presente pesquisa será realizada sob a abordagem qualitativa, tendo em

vista que esta é “um processo inquisitivo de entendimento baseado em tradições

metodológicas que exploram um problema social ou humano” (CRESWELL, 1998, p.

15). Baptista e Cunha (2007) definem como foco da abordagem qualitativa:

a atenção nas causas das reações dos usuários da informação e na
resolução do problema informacional, ela tende a aplicar um enfoque
mais holístico do que o método quantitativo. Além disso, ela dá aten-
ção aos aspectos subjetivos da experiência e do comportamento hu-
mano (BAPTISTA; CUNHA, 2007, p. 173).

Corroborando este conceito, Kauark, Manhães, Medeiros (2010) consideram

que  a  abordagem  qualitativa  trata  da  interpretação  dos  fenômenos  sociais,

atribuindo a estes significados. Tendo em vista a relação indissociável entre o mundo

real e o sujeito da pesquisa na qual o uso de métodos ou técnicas estatísticos não

são requeridos.

A concepção filosófica da pesquisa é definida como: uma prática científica

com base filosófica  de suposições de pessoas sobre  o mundo e  a  natureza do

conhecimento (COLLIS; HUSSEY, 2005), cuja finalidade é fundamentar a escolha da

abordagem estabelecida em um projeto de pesquisa (CRESWELL, 1998). Portanto,

para  este  projeto  será  considerada  a  concepção  construtivista  social,  “que  é

tipicamente encarada como uma abordagem da pesquisa qualitativa” (CRESWELL,

2010, p. 30-31). 

Considerando o  estágio  no  qual  o  conhecimento  sobre  esta  temática  tem

avançado  (COSTA,  2005),  o  propósito  do  estudo  desta  pesquisa  caracteriza-se

como  exploratório,  tendo  em  vista  que  há  pouco  conhecimento  acumulado  e

sistematizado na literatura científica da área que trata do fator emocional no âmbito

da interação homem-máquina. 

Vieira (2002) aponta que o objetivo da pesquisa exploratória é reunir dados,

informações,  padrões,  ideias  ou  hipóteses  sobre  um  problema  ou  questão  de

pesquisa  com  pouco  ou  nenhum  estudo  anterior.  Ressalta-se  que  este  tipo  de
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pesquisa não tem o objetivo de testar hipóteses, mas sim procurar padrões.

No  que  tange  ao  tipo  de  raciocínio,  para  este  projeto  será  aplicado  o

raciocínio indutivo, conceituado como “um processo mental por intermédio do qual,

partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade

geral  ou  universal,  não  contida  nas  partes  examinadas”  (LAKATOS;  MARCONI,

2001, p. 86). 

Para Richardson (2008) o método indutivo fundamenta-se na observação de

fenômenos,  com  o  propósito  comparar  suas  correlações  a  fim  de  construir

proposições gerais. Na concepção de Sekaran (2003) neste método é estabelecida

logicamente uma proposição geral com base em fatos observados.

Em se tratando do tipo de pesquisa, utilizar-se-á para este projeto a pesquisa

básica, tendo em vista os conhecimentos advindos desta não tem uma finalidade

imediata de aplicação. Na concepção de  Kaurark, Manhães e Medeiros (2010), a

pesquisa básica tem por objetivo gerar novos conhecimentos úteis para o avanço da

ciência  sem aplicação prática  prevista.  Corroborando o  pensamento  dos autores

supracitados, Sekaran (2003, p. 8), define a pesquisa básica como:

pesquisa feita principalmente para melhorar a compreensão de cer-
tos problemas que geralmente ocorrem na organização e buscar for-
mas de resolvê-los. Os resultados dessa investigação irão contribuir
para a construção do conhecimento nas diversas áreas funcionais da
empresa.

Quanto  ao  método/técnica,  será  utilizado  para  a  pesquisa  em  questão  o

estudo  de  caso,  por  ser  tratar  de  uma  “estratégia  de  investigação  em  que  o

pesquisador explora profundamente um programa, um evento, uma atividade, um

processo  ou  um  ou  mais  indivíduos”  (CRESWELL,  1998,  p.  38).  Soma-se  ao

conceito de Creswell à concepção de Yin (2009, p. 30), o qual define o estudo de

caso como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo

dentro  de  seu  contexto  da  vida  real,  especificamente  quando os  limites  entre  o

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.

Portanto,  a  escolha  deste  método  de  pesquisa  justifica-se  pelo  estudo
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aprofundado e exaustivo proposto nesta pesquisa, de maneira que se possa ampliar

o esclarecimento e detalhar o fenômeno.

No que se refere à técnica de coleta de dados, utilizar-se-á a condução de

entrevista, definida como um processo de interação entre duas pessoas, na qual, o

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do entrevistado

(CRESWELL, 1998). 

Durante a entrevista “o pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam,

sabem,  representam,  fazem e  argumentam”  (SEVERINO,  2007,  p.  124).  Em se

tratando de pesquisa qualitativa, a entrevista é um dos instrumentos predominantes

(FLICK, 2004, p. 106).

Tem-se  que  a  entrevista  visa  obter  informações  do  entrevistado  sobre

determinado  assunto  ou  problema  (SILVA;  MENEZES,  2005).  Ademais,  esta  é

utilizada quando se quer aprofundar questões, conhecer, levantar as suas razões de

resposta (MALHEIROS, 2013, p. 131). Todavia, para uma melhor efetividade desta

técnica  de  coleta  de  dados,  faz-se  necessário  “definir  as  pessoas  certas  que

tornarão a experiência relevante para o estudo” (FLICK, 2004, p. 108). Os indivíduos

devem ser intencionalmente selecionados (CRESWELL, 1988).

Para  esta  pesquisa  será  aplicado  como  instrumento  de  coleta  de  dados

roteiro  de  entrevista  estruturado,  no  qual  as  questões  são  direcionadas  e

estabelecidas e seguem um roteiro previamente estabelecido (KAUARK; MANHÃES;

MEDEIROS, 2010). O roteiro de entrevista estruturado “desenvolve-se a partir de

uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para

todos os entrevistados” (MALHEIROS, 2013, p. 132). 

A técnica de análise de dados é o cerne da pesquisa qualitativa, cuja função é

desenvolver  a  teoria,  servindo de decisão sobre quais dados serão trabalhados.

Para esta  pesquisa será  utilizada a codificação,  classificada com uma das mais

aplicadas  quando  os  dados  resultam  de  entrevistas  de  grupos  focais  ou  de

observações (FLICK, 2004).  A codificação refere-se aos procedimentos utilizados

para  rotular  e  analisar  os  dados coletados,  envolvendo comparações constantes
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entre  fenômeno,  casos  e conceitos,  as  quais  conduzem ao  desenvolvimento  de

teorias  por  meio  da  abstração  e  relações  entre  os  elementos  (FLICK,  2004;

GASQUE, 2007). No que tange ao horizonte temporal, para esta pesquisa aplicar-

se-á o horizonte transversal, pois a coleta de dados será realizada apenas uma vez

e em um curto período de tempo (PAYNE; PAYNE, 2004).
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