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INTRODUÇÃO
O impacto negativo que determinadas doenças e medicamentos exercem sobre a função sexual de homens e mulheres
acima de 55 anos tem sido bem estudado. Entretanto, o interesse pelo estudo da sexualidade em idosos saudáveis é bastante recente. Preconizava-se que indivíduos mais velhos e
saudáveis não tinham ou não estavam interessados em sexo,1
mas, atualmente, já está bem estabelecido que a regularidade da
atividade sexual garante o bem-estar físico e psicológico, além
de contribuir para a redução de problemas físicos e de saúde
mental associados com o envelhecimento.2 Sexo com penetração correlaciona-se com melhor qualidade de relacionamentos
íntimos, menores taxas de sintomas depressivos, melhor saúde cardiovascular e menos obesidade em homens e mulheres.2
Estudo desenvolvido em 29 países, envolvendo mais de 27.000
homens e mulheres entre 40 e 80 anos, identificou a importância da manutenção da atividade sexual para 80% dos homens e
60% das mulheres.3
No geral, os problemas sexuais não são abordados pelos médicos, principalmente com pacientes nessa faixa etária. Apenas
17% a 32% dos homens e 19% a 29% das mulheres brasileiras
recebem alguma orientação de seus médicos.4 Porém, há indivíduos que interrompem o uso de medicações necessárias à
manutenção da saúde, devido aos efeitos adversos dessas sobre
a função sexual,5 enquanto outros referem efeitos negativos decorrentes de medicamentos para tratar dificuldades sexuais.6
Com o aumento da longevidade dessa população, propiciada pelos avanços da medicina, da tecnologia e de medidas
que favorecem a qualidade de vida, a atividade sexual pode ser
mantida, assim como os anos produtivos. Conhecer o comportamento sexual do idoso torna-se, portanto, imperioso.
OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar um levantamento das
alterações na função sexual próprias do envelhecimento e de

doenças crônicas, tanto para conhecer quanto favorecer a preservação da vida sexual ativa nessa população.
MÉTODO
Foi feita uma revisão narrativa com busca sistematizada da
literatura nas bases de dados eletrônicas Medline, Cochrane
Library, Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde) e Embase, relacionando disfunção sexual fisiológica ou psicológica e envelhecimento. Foram empregados os
descritores: disfunção sexual fisiológica (sexual dysfunction, physiological), disfunção sexual psicológica (sexual dysfunction psychological) e envelhecimento (aging). Na base de dados Medline
foram empregados os filtros: Clinical Trial; Controlled Clinical
Trial; Randomized Controlled Trial; Systematic Reviews; MetaAnalysis. Na Embase, Clinical Trial; Controlled Clinical Trial;
Randomized Controlled Trial; Double blind procedure; Systematic
Reviews e Artigos publicados em 2011 e 2012 (Tabela 1).
RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta o resultado da busca, em bases de dados eletrônicas, por estudos que abordam alterações na função sexual no envelhecimento. Entre os estudos encontrados, a
maioria confirma que disfunção sexual é altamente prevalente
entre os mais idosos e comorbidades acentuam essa tendência.
Em relação aos homens, fatores orgânicos e relacionais passam a ter um impacto maior no desencadeamento da disfunção
erétil durante o envelhecimento.7 Entre esses, apenas 22,2%
buscam tratamento, sendo que menos da metade dos que se
tratam (36,9%) toma medicação adequada. Muitos atribuem a
disfunção ao estresse e ao cansaço.8
Em relação às mulheres, há tendência de aumento do desejo sexual hipoativo entre os 60 e 70 anos, enquanto o desconforto com essa condição diminui com a idade.9 Além do
desejo, a frequência do orgasmo e da atividade sexual declinam
com a idade,10 caracterizando o impacto de fatores psicológicos,
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relacionais, sociais, culturais e biológicos no bem-estar sexual
durante o envelhecimento.11
As maiores influências no declínio da função sexual feminina são: padrão anterior da função sexual, mudanças na parceria
(perda ou novo relacionamento), sentimentos em relação ao
parceiro, humor e a diminuição nos níveis do estradiol, sendo
o padrão anterior e os aspectos relacionais mais importantes do
que fatores hormonais.12 Fatores psicossociais, estilos de vida
e frequência da atividade sexual variam entre mulheres de diferentes países europeus, cabendo aos aspectos relacionais, ao
estado menopausal e ao estresse as maiores influências sobre a
função sexual,13 da mesma forma que saúde, condições psicológicas, importância dada ao sexo, etnicidade, bem-estar e atividade física também são considerados.14 Além do envelhecimento, a duração do relacionamento com o parceiro está associada
ao declínio da função sexual.12
Alterações fisiológicas comuns no envelhecimento
O European Male Ageing Study identificou que mais de
50% dos homens, entre 40 e 79 anos, apresentavam uma ou
mais morbidades. As mais comuns eram: hipertensão (29%),
obesidade (24%) e doenças cardíacas (16%). As disfunções sexuais acometiam 36% dos homens (30% com disfunção erétil
e 6% com impedimentos para o orgasmo) e estavam associadas
ao envelhecimento e a essas comorbidades. No entanto, apenas
38% daqueles com disfunção erétil preocupavam-se com essa
condição.15 Esse estudo também identificou associação entre
ereção matinal comprometida, pouco desejo sexual e disfunção
erétil com níveis diminuídos de testosterona, caracterizando um
critério mínimo para identificação de hipogonadismo tardio.16

Homens entre 50 e 78 anos apresentaram, no início do estudo, 40,4% de incidência de disfunções ejaculatórias, referentes à
habilidade para ejacular, ao volume ejaculatório e dor ao ejacular.
A incidência cumulativa aumentava para 16,5%, 24,7% e 33,1%
após cada intervalo de dois anos e dois meses, em média, de acompanhamento. Considerando a exclusão daqueles com história de
prostatectomia, carcinoma de bexiga e próstata e doença neurogênica de bexiga, a idade era o principal fator predisponente, seguida
de problemas sociais e disfunção erétil.17
Os hormônios são apenas um de muitos fatores relacionados à
função sexual feminina.18,19 A partir da menopausa, a mulher pode
apresentar secura e atrofia vaginal em decorrência do declínio nos
níveis de estrogênio, levando ao desconforto e à dor durante a penetração e ao consequente comprometimento da resposta sexual.14
Observou-se influência positiva da terapia de reposição hormonal
para a lubrificação, dispareunia, orgasmo, satisfação, excitação e
desejo sexual em mulheres de 45 a 64 anos de idade.20
Estudo prospectivo com mulheres acompanhadas desde o
nascimento em 1946, naturalmente menopausadas, encontrou
20 sintomas relacionados à saúde, dos quais 18 foram classificados como somáticos, psicológicos, vasomotores e de desconforto sexual. Os três últimos estavam relacionados à transição da
menopausa para algumas mulheres. E 14% delas apresentaram
mais sintomas de desconforto sexual próximo à menopausa e
que se mantinham por algum tempo. Acometiam preferencialmente as casadas.21
Fatores biopsicossociais e aqueles relacionados ao parceiro influenciam na sexualidade e nos transtornos depressivos na mulher pós-menopausada, enquanto a maioria dos medicamentos
antidepressivos pode ter efeito negativo na resposta sexual.22

Tabela 1. Resultados da busca sistematizada realizada em 03/09/2012 nas bases de dados eletrônicas Medline, Cochrane
Library, Lilacs e Embase com os descritores relacionando disfunção sexual fisiológica ou psicológica e envelhecimento
(Observação: A busca na base de dados Embase foi realizada em 19/9/2012)
Base de dados e data da busca
Medline (via PubMed)

Estratégia de busca
((Sexual Dysfunction, Physiological) OR
(Sexual Dysfunction, Psychological))

03/09/2012

AND

Biblioteca Cochrane (via Bireme/BVS)

Aging
((Sexual Dysfunction Physiological) OR
(Sexual Dysfunction Psychological))

03/09/2012

AND

Lilacs (via Bireme/BVS)

Aging
((Sexual Dysfunction Physiological) OR
(Sexual Dysfunction Psychological))

03/09/2012

AND

Embase (via portal Saúde Baseada em
Evidências do Ministério da Saúde)
19/09/2012

Aging
((Sexual Dysfunction Physiological) OR
(Sexual Dysfunction Psychological))
AND
Aging

Resultado
91

Resultados relacionados e tipo de estudo
12 estudos multicêntricos
9 revisões sistemáticas
4 estudos caso-controle
2 ensaios clínicos

7

7

Estudos excluídos (sem relação direta com o
tema e repetidos no Medline)

1 ensaio clínico
1 estudo transversal
2 ensaios clínicos

606

1 estudo prospectivo
3 revisões sistemáticas
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A frequência sexual diminui com a idade, mas muitos idosos permanecem sexualmente ativos. A função sexual está se
tornando cada vez mais importante para os idosos, inclusive
para homens portadores de demência, gays, lésbicas, bissexuais
e transgêneros.23
Doenças crônicas
Disfunção erétil pode ser um indicador de doença vascular subjacente.24 Pacientes entre 50 e 59 anos com insuficiência arterial
cavernosa apresentaram risco aumentado para doença coronária.25
As doenças cardiovasculares têm fatores de risco semelhantes aos da
disfunção erétil (envelhecimento, hipertensão e obesidade), assim
como a mesma base funcional, tornando as modificações no estilo
de vida (aumento da atividade física e diminuição do consumo
calórico) benéficas para as duas condições.26
Homens com sintomas do trato urinário inferior, geralmente
decorrente de hipertrofia prostática benigna, apresentam disfunção sexual (perda da ejaculação, ejaculação dolorosa e disfunção
erétil). O Multinational Survey of the Aging Male identificou
90% dos homens com sintomas do trato urinário inferior, sendo
que apenas 19% deles procuraram ajuda médica para os problemas urinários (11% medicados). A maioria (83%) desses homens entre 50 e 80 anos de idade mantinha vida sexual ativa,
sendo que a presença e gravidade dos sintomas do trato urinário
inferior eram fatores de risco para disfunção sexual.27-30 Quando
questionados, os pacientes que não foram avaliados quanto à
função sexual pelos seus médicos, na maioria (90,0%) desejariam
ter a disfunção erétil tratada.31 Há indícios de que também a raça
branca é mais sujeita a essa condição do que a negra.32
Há forte relação entre sintomas depressivos e disfunção
erétil. Em pacientes com câncer de próstata e não usuários de
tratamento hormonal, com idade média de 67 anos, observou-se associação entre a função erétil e a depressão.33 Porém, as
mulheres são mais vulneráveis à depressão, sendo os sintomas
depressivos comuns no envelhecimento feminino.22
As diferenças entre homens e mulheres em relação à incidência da depressão foram atribuídas a influências endócrinas,
porém, o estilo de abordagem das dificuldades, a resposta ao
estresse e a socialização podem contribuir para as particularidades de cada gênero na prevalência de transtornos depressivos.
Há indícios de que menopausa e depressão estejam associadas,
embora não haja um fator causal comum às duas condições.22
De 20% a 30% dos pacientes em tratamento dialítico apresentam depressão, influenciando negativamente a qualidade de
vida e constituindo-se como um fator que pode afetar significantemente a morbidade e a mortalidade de pacientes com
doença renal crônica. Apresentam comprometimento na satisfação sexual em todas as faixas etárias.34 Há uma combinação de
fatores orgânicos e psicológicos que desencadeiam a disfunção
erétil independentemente dos níveis séricos de testosterona livre, sendo que a manutenção desse hormônio garante a permanência do desejo sexual.35
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O transplante renal tem diferentes efeitos na função erétil,
podendo desencadear disfunção em 92,2% dos homens acima
de 60 anos.36
Em pacientes com a doença de Parkinson, a disfunção sexual
relaciona-se apenas ao envelhecimento. Porém, a incontinência
urinária, um importante fator de risco para a disfunção sexual,
atinge 22% das mulheres e 21% dos homens.37
A síndrome da dor pélvica crônica é um dos principais problemas de saúde no envelhecimento masculino. A grande maioria dos
afetados por essa condição apresenta disfunção sexual (disfunção
erétil e desejo sexual hipoativo), assim como se queixam de outras
dores (geralmente no dorso e nas articulações) e fadiga.38
Mulheres diabéticas entre 40 e 80 anos, sexualmente ativas,
apresentaram mais problemas relacionados à satisfação sexual.
Aquelas tratadas com insulina tendiam a mais problemas com
lubrificação e orgasmo do que as não diabéticas. As diabéticas,
independentemente do uso da insulina, relataram doenças cardíacas, infarto, disfunção renal e neuropatia periférica, condições associadas com comprometimento da função sexual.39
A obesidade está associada com disfunção sexual em
mulheres mais jovens (45 a 49 anos), mas não entre as
pós-menopausadas.40
A maior longevidade de homens e mulheres, a inclusão da
saúde sexual como parte da saúde numa perspectiva integral e
o desenvolvimento de drogas para a melhoria da resposta sexual
têm aumentado a demanda por terapêuticas voltadas para essa
finalidade. Dessa forma, o conhecimento das alterações biológicas, psicológicas, relacionais e sociais torna-se importante para
o fortalecimento da saúde sexual da população idosa. A abordagem deve ser multidisciplinar, considerando as características
específicas do homem, da mulher e do casal, para diagnóstico e
tratamento adaptados a essa faixa etária.41
DISCUSSÃO
As doenças crônicas comprometem vários aspectos da qualidade de vida, sendo um deles a função sexual, devido aos efeitos deletérios que podem ser irreversíveis. A alta prevalência de
comorbidades em homens idosos e a associação dessa condição
com o comprometimento da função sexual confirmam o prejuízo crescente do interesse e da satisfação sexual nessa população.15
O mesmo ocorre entre as mulheres nessa faixa etária, com o aumento de dor à penetração e a diminuição do desejo sexual.18
Embora as doenças crônicas possam não constituir diretamente uma limitação para a vida sexual, os indícios de comprometimento da qualidade de vida e da adaptação às alterações
próprias do envelhecimento26 apoiam a necessidade de abordagem adequada dessa questão pelos profissionais da saúde.27,31
A revisão de literatura específica demonstra que são mais
estudados os aspectos biológicos do envelhecimento e o respectivo tratamento, enquanto que os voltados para os fatores
psicossociais e relacionais que afetam essa população são analisados de maneira insuficiente.
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Os estudos de que dispomos apontam evidências suficientes
do impacto de variáveis biológicas e algumas evidências dos aspectos psicossociais e relacionais sobre a função sexual feminina
e masculina. Mais estudos sobre as variáveis psicossociais e de
relacionamentos são necessários. Não obstante, no estágio atual
do conhecimento, já se reconhece a relevância da reabilitação
da função sexual, o que favorece o fortalecimento da saúde
numa perspectiva integral.
CONCLUSÃO
Para um envelhecimento saudável, é fundamental manter os
relacionamentos sociais, a saúde física e a atividade sexual satisfatória, o que exige a atenção dos profissionais de saúde para que
esses temas sejam incluídos na avaliação dos pacientes idosos.
A definição de expectativas realistas, considerando a impossibilidade da recuperação integral da vida sexual anterior
ao envelhecimento, é um dos aspectos mais importantes na
orientação dessa população. Significa adaptar-se às circunstâncias atuais, maximizar as capacidades preservadas, adaptar-se às
limitações atuais e manter-se otimista.
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RESUMO

A expressão sexual de indivíduos mais velhos e saudáveis é menos conhecida do que o impacto negativo das doenças e de
seus tratamentos relacionados à função sexual. Por outro lado, a regularidade da atividade sexual garante bem-estar físico
e psicológico, além de contribuir para a redução de problemas físicos e de saúde mental, associados ao envelhecimento. A
alta prevalência de comorbidades em homens idosos e a associação dessa condição com o comprometimento da função
sexual confirmam o prejuízo crescente do interesse e da satisfação sexual. O mesmo ocorre entre as mulheres nessa faixa
etária, com o aumento de dor à penetração e a diminuição do desejo sexual. Disfunção erétil pode ser um indicador
de doença subjacente. Fatores orgânicos e relacionais passam a ter um impacto maior durante o envelhecimento. O
comprometimento progressivo da função sexual feminina é influenciado por fatores psicológicos, relacionais, sociais,
culturais e biológicos. A revisão de literatura específica demonstra que são mais estudados os aspectos biológicos do
envelhecimento e o respectivo tratamento, enquanto que os voltados para os fatores psicossociais e relacionais que
afetam essa população são insuficientes. Os estudos de que dispomos apontam evidências suficientes do impacto de
variáveis biológicas e algumas evidências dos aspectos psicossociais e relacionais sobre a função sexual feminina e
masculina. No estágio atual do conhecimento, já se reconhece a relevância da reabilitação da função sexual, o que
favorece o fortalecimento da saúde numa perspectiva integral. A iniciativa deve partir do profissional de saúde, que
pode ajudar a definir expectativas realistas.
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