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INTRODUÇÃO
A disfunção sexual é altamente prevalente nas populações 

madura e idosa. Por outro lado, índices de saúde física e psi-
cológica estão associados especialmente com a atividade sexual 
penetrativa, apontando os benefícios em se manter sexualmente 
ativo na etapa avançada da vida.1

Estudo brasileiro com 1.286 homens acima de 18 anos iden-
tificou que a disfunção erétil é a queixa sexual mais frequen-
te no envelhecimento.2 Atinge 46,2% dos homens (mínima 
31,5%, moderada 12,1%, completa 2,6%). A prevalência de 
disfunção erétil completa aumenta de 1% para 11% dos 40 
aos 70 anos.2 As disfunções sexuais mais comuns no homem 
mais velho são a falta de desejo sexual e dificuldade de ereção. 
Decorrem de doenças sistêmicas, de doenças neurológicas e 
vasculares (no caso da disfunção erétil) e de hipogonadismo ou 
depressão (no caso do baixo desejo).3

Estudo com 1.219 mulheres com mais de 18 anos identi-
ficou pelo menos uma disfunção sexual em 49% delas. Falta 
de desejo sexual foi relatada por 26,7%; dor durante a relação 
sexual por 23,1% e disfunção orgásmica por 21%.4 Os princi-
pais fatores desencadeantes são as doenças que ocorrem com 
o aumento da idade, a menopausa, a variação hormonal, os 
fatores relacionais e as alterações do humor.5 Com o envelhe-
cimento, questões relacionais, bem-estar e a saúde tornam-se 
gradualmente mais relevantes.6,7

A atividade sexual é um aspecto importante da qualidade de 
vida. Apesar do aumento progressivo da disfunção erétil e da 
diminuição da atividade sexual, 1.202 homens entre 58 e 94 
anos mantiveram comportamento sexual ativo, acompanhado 
de atitude positiva em relação à própria sexualidade. As con-
dições de saúde e a responsividade sexual da parceira parecem 
compensar os prejuízos decorrentes da idade.8 

A função sexual humana é multidimensional. Numa dimen-
são psicológica, envolve boa autoestima, confiança e respeito 

pela parceria.9 Na social, tabus, conhecimento e atitudes relati-
vos à sexualidade, religiosidade e valores, enquanto, na dimen-
são relacional, a disponibilidade da parceria e a qualidade do 
relacionamento são mais importantes.10 Por essa complexidade 
de fatores de risco, homens e mulheres idosos necessitam de 
apoio multidisciplinar, inclusive atenção psicológica para pre-
servar a satisfação sexual.

PARCERIA SEXUAL NO ENVELHECIMENTO
A saúde sexual no envelhecimento depende da integridade 

dos vasos sanguíneos e dos nervos localizados na genitália e em 
outras áreas erógenas, anatomia preservada, equilíbrio hormo-
nal e presença de pensamentos e sentimentos sexuais.11 Pode ser 
afetada pela interação de morbidades físicas e psicológicas, bem 
como por medicamentos para doenças crônicas, disfunções se-
xuais do parceiro, diferenças no desenvolvimento emocional e 
nos modelos de relacionamento sexual, principalmente quando 
seguem padrões interacionais e sexuais rígidos.12  

Dependendo da idade e do sexo, há variações. Numa po-
pulação de homens e mulheres entre 57 e 85 anos de idade, 
os homens, mais frequentemente do que as mulheres, mantêm 
parceria e vida sexual ativa, além de terem atitudes relativas à 
sexualidade mais positivas e permissivas.13

A diferença na proporção de viuvez (mais viúvas que viúvos) 
torna a ausência de parceiro um fator significativo no declínio 
da frequência sexual das mulheres, da mesma maneira que a 
menor associação entre bem-estar e frequência sexual. Para os  
homens, o comprometimento da saúde física com o avanço da 
idade, assim como a diminuição da frequência são fatores signi-
ficativos no declínio da atividade sexual.14 

O relacionamento sexual garante apoio emocional e social. 
Entre pessoas mais velhas, o parceiro sexual torna-se muitas 
vezes a maior, ou até mesmo a única, fonte de experiências 
prazerosas.15
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APOIO PSICOTERÁPICO 
No envelhecimento, recuperar integralmente a vida sexual 

nem sempre é possível, tornando imprescindível uma revisão de 
expectativas, que prioriza a adaptação às circunstâncias atuais. 
Nessa perspectiva, os objetivos para a recuperação envolvem: 
maximizar as capacidades fisiológicas preservadas, adaptar-se às 
limitações próprias do envelhecimento e eventuais comorbida-
des, assim como manter-se otimista, numa atitude positiva.11

Problemas sexuais podem afetar tanto o paciente quanto a 
parceria, sendo muito variável o grau de desconforto. Para al-
guns, pode ser um simples constrangimento ou uma frustração, 
enquanto para outros a autoimagem, o relacionamento e até 
mesmo o desempenho profissional e social se comprometem.11

Como os aspectos psicológicos e relacionais são preponde-
rantes no desencadeamento das disfunções sexuais, a terapêu-
tica deve atuar nas dimensões psicossociais da mulher, do ho-
mem e do casal.16

O conceito de “reabilitação sexual” torna-se mais apropriado 
do que “tratamento sexual”, quando morbidades físicas e psico-
lógicas crônicas interferem na função sexual, condição bastante 
comum no envelhecimento.17

O estudo National Social Life, Health, and Aging Project 
(NSHAP) identificou, em homens e mulheres norte-ameri-
canos entre 57 e 85 anos, que o envelhecimento não necessa-
riamente compromete a função sexual, o que decorre geral-
mente de diferentes estressores que afetam essa população, 
desde o comprometimento da saúde física (que afeta mais as 
mulheres do que os homens) até a qualidade do relaciona-
mento do casal.18

Desta feita, o diagnóstico e o tratamento do câncer, por 
exemplo, causam enorme impacto na função sexual feminina, 
na qualidade do relacionamento com o parceiro e até mesmo na 
autoimagem. A função sexual pode ser afetada pela própria 
doença, mas também por dor, ansiedade, raiva, circunstâncias 
estressantes e medicamentos.19 

Na população masculina, o diagnóstico de câncer de 
próstata pode ser um fator desencadeante de disfunção se-
xual. Os tratamentos (prostatectomia, radioterapia, braqui-
terapia, terapia de privação androgênica) também repercu-
tem na função sexual.20

Habilidades psicológicas, relacionais e psicossexuais, assim 
como expectativas realistas, tornam-se mais importantes para 
os homens após os 40 anos. O desejo sexual vai depender muito 
de uma antecipação positiva, na medida em que gradualmente 
a função sexual passa de mais automatizada para mais íntima 
e interativa. O desejo sexual (antes imprevisível, mas passí-
vel de ser controlado), passa a ser vivido como uma experiência 
de conforto, receptividade e/ou responsividade.3 

A psicoterapia e as intervenções psicoeducativas desempe-
nham papel importante nesses casos e têm apresentado bons re-
sultados, atuando sobre excitação, orgasmo, satisfação, bem-estar 

geral e melhora da depressão.19 Intervenções focadas em habili-
dades comunicacionais, exercícios de sensibilização corporal são 
também alternativas de tratamento para casais que não conse-
guem ter atividade sexual penetrativa, mas querem manter a in-
timidade sexual.20 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atenção crescente à qualidade de vida do adulto mais velho 

tem proporcionado conhecimento cada vez mais aprofundado 
dos fatores de risco para a interrupção da atividade sexual.

A identificação do impacto do estresse e dos fatores relacionais 
no desencadeamento das dificuldades sexuais nessa população 
aponta para a necessidade de atendimento multidisciplinar, inclu-
sive de apoio psicoterápico.

O maior desafio para o futuro será a capacitação do profis-
sional de saúde para abordar confortavelmente o tema da sexua-
lidade, o diagnóstico e o tratamento dos problemas sexuais da 
população idosa, garantindo, dessa forma, melhores condições 
para o enfrentamento das alterações sexuais no envelhecimento 
e de suas causas.
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RESUMO
A função sexual humana é multidimensional. Numa dimensão psicológica, envolve autoestima, confiança e respeito 
pela parceria. Na social, tabus, conhecimento e atitudes relativos à sexualidade, religiosidade e valores. Na dimensão 
relacional, a disponibilidade da parceria e a qualidade do relacionamento são mais importantes. Por essa complexidade 
de fatores de risco, homens e mulheres idosos necessitam de apoio multidisciplinar, inclusive atenção psicológica para 
preservar a satisfação sexual. Como os aspectos psicológicos e relacionais são preponderantes no desencadeamento das 
disfunções sexuais, a terapêutica deve atuar nas dimensões psicossociais da mulher, do homem e do casal. O conceito 
de “reabilitação sexual” torna-se mais apropriado do que “tratamento sexual”, quando morbidades físicas e psicológicas 
crônicas interferem na função sexual, condição bastante comum no envelhecimento. A psicoterapia e as intervenções 
psicoeducativas desempenham papel importante nesses casos e têm apresentado bons resultados. Intervenções 
focadas em habilidades comunicacionais e exercícios de sensibilização corporal são também alternativas de tratamento.  
O maior desafio para o futuro será a capacitação do profissional de saúde para abordar confortavelmente os temas 
sexualidade e envelhecimento.


