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APRESENTAÇÃO:

Esta cartilha foi desenvolvida por
acadêmicos do 8° período do curso de
enfermagem da Universidade Estadual

do Maranhão-Campus Grajaú, com
orientação do professor Msc. Eliel

Santos.
 Tem por objetivo promover um

diálogo sobre medidas de prevenção
para infecções sexualmente

transmissíveis (ISTs) em idosos.  
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A velhice constitui uma das etapas da vida, onde
ocorrem mudanças do processo fisiológico do
envelhecimento, independente de raça classe ou
sexo (LOPES; SILVA. 2013).

 Porém mesmo com estas
alterações e algumas

limitações proveniente do
envelhecimento, pode-se
viver saudável e ter uma

vida sexual ativa!

 

o que é velhice?



A sexualidade é considerada um direito
humano e uma necessidade básica
pertencente à qualidade de vida e satisfação
do indivíduo, devendo ser compreendida e
atendida com a mesma importância das
demais necessidades (VIEIRA et al., 2014).

Sendo uma energia motivadora para
encontrar amor, carinho, contato,
ternura e intimidade, que se integra
no modo como nos sentimos,
movemos, tocamos e somos tocados
(ibid).

 

o que é sexualidade ?



O sexo está presente em todas as

etapas da vida!

Bem-estar físico e psicológico;
Autoestima;

Manutenção do aparelho genital;
Alegria;

Otimismo;
Satisfação.

Você sabia que a prática sexual
segura proporciona valorização

pessoal?



Promovendo a sexualidade!

Aqui vai algumas
 orientações! comunicação e  compreensão das

limitações;
Minimize os efeitos da dor:
Use lubrificantes;
Escolha as posições sexuais mais
confortáveis.

Explore outras formas de

sexualidade:
Abraço, carícia, beijos;

Estimulação genital manual;
Fantasias sexuais;

Massagem.



INFECÇÕES SEXUALMENTE

TRANSMISSÍVEIS- ISTs

É relevante ressaltar a
possibilidade de

contração/transmissão   
 de Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST) nessa

faixa etária.

 



As ists mais comuns são:
hiv/ aids, HPV, Clamídia,
Gonorreia, Hepatite B,
Sífilis, Herpes genital, 

Tricomoníase.
 

INFECÇÕES SEXUALMENTE

TRANSMISSÍVEIS- ISTs

 



A transmissão das ISTs
ocorre pelo contato
sexual, por via: oral,
vaginal e anal.

 

Sem o uso de

 camisinha

Podendo apresentar
sinais e sintomas

FERIDAS;
CORRIMENTOS;
VERRUGAS.

Ao urinar;
Ao evacuar;
No ato sexual.

DOR



 

Prevenção das ISTs

Como posso me
proteger

contra as ISTs?

A melhor forma de 
 prevenção é o uso correto
de preservativo em todas as
as relações sexuais!



 

Prevenção das ISTs

E COMO É QUE 
 USA ESSE

PRESERVATIVO?

A SEGUIR ENSINAREMOS COMO
CUIDAR E O MODO DE USO.

Os preservativos masculino
e feminino são

disponibilizados gratis  nas
unidades de saúde 



 



 



O TRATAMENTO PARA QUALQUER IST
ESTÁ DISPONÍVEL EM QUALQUER UNIDADE
DE SAÚDE E É GRATUITO, SE VOCÊ
CONTRAIR BASTA PROCURAR A MAIS
PERTO DE SUA CASA!

 

TRATAMENTO das ISTs

e se eu contrair
ist o que eu

faço?



A sexualidade faz parte do ser humano,
independentemente da idade ou do
gênero! Sinta-se à vontade para falar
dos seus problemas sexuais com o seu
enfermeiro assistente!

 

Viva a sexualidade

Você pode envelhecer e desfrutar
de uma  sexualidade  saudável!
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