
TEXTO E ENTREVISTAS Ariely Polidoro/Colaboradora  DESIGN Lídia Pardini/Colaboradora

Desfrutar das relações sexuais na terceira idade é 
essencial para manter a qualidade de vida

SEXO
NA MELHOR IDADE

ALÉM DOS TABUS
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“O importante é o idoso 
ter vida social saudável, 
frequentando clubes e 
atividades voltadas para a 
terceira idade, por exemplo. 
Isso faz parte da sexualidade. 
Não é porque virou avô ou 
avó que deve ter sua vida 
anulada”
Ricardo Vieira, sexólogo

A 
sexualidade é gradual. 
O ser humano, ao lon-
go do tempo, desco-
bre o universo e os 
mistérios dos prazeres 

sexuais, fazendo deles uma prática 
constante. Já foi confirmado, em 
pesquisas, que o sexo traz diver-
sos benefícios, entre eles: alivia o 
estresse e a ansiedade, faz bem 
para a pele, melhora a oxigenação 
do corpo e reduz a ocorrência de 
infartos e derrames. Inúmeros os 
motivos para nunca deixar o sexo 
de lado, não é mesmo?

Mas, na prática, não é bem as-
sim. Quanto mais velhas as pessoas 
ficam, menos incidentes ficam as 
relações sexuais, e isso acontece 
por diversos fatores como tabus e 
mudanças fisiológicas.

OS MAIS VELHOS
TAMBÉM PODEM!
Há quem acredite que apenas a 

juventude é a melhor época para 
desfrutar dos prazeres sexuais, 
principalmente porque a nossa 
libido está em alta. No imaginário 
humano, a jovialidade é o mo-
mento correto do corpo e que 
tudo pode. E isso é um tabu que 
já passou da hora de ser quebrado!

Pesquisas indicam que o sexo, 
com o avançar da idade, vai di-
minuindo. O índice mais baixo é 
entre pessoas de 71 a 80 anos. 
Segundo a geriatra Roberta França, 
os motivos para que isso aconteça 
vão desde questões sociais, até 
físicas. “Perda de libido (que pode 
ocorrer devido à diminuição da 
produção hormonal masculina e fe-
minina), transtornos de ansiedade 
ou depressão (que também causam 
queda da libido) e problemas os-

teoarticulares como a artrite (que 
levam à dificuldade para se movi-
mentar devido à dor)”, observa.

A profissional ressalta ainda os 
obstáculos relacionados ao gênero. 
No homem, o mito da virilidade e 
da reafirmação da masculinidade 
o atinge, pois na velhice pode-se 
encontrar a dificuldade em se ex-
citar, manter a ereção e chegar ao 
orgasmo. Já na mulher, a diminui-
ção hormonal afeta a lubrificação 
vaginal, tornando a penetração um 
pouco mais dolorosa, além do tabu 
envolvendo o corpo envelhecido. 
“A exigência de que os homens 
não podem falhar e que as mulhe-
res têm de ter beleza e juventude 
como fontes únicas de atratividade 
levam os idosos a acreditarem que 
seu tempo já passou”, ela salienta.

Contudo, esses questionamen-
tos já estão desmistificados. A gi-
necologista Renata Marques pon-
tua como o sexo é benéfico para 
a terceira idade, especialmente 
para a manutenção da tonicidade, 
da elasticidade, da lubrificação 
vaginal e do interesse sexual. “Nas 
mulheres sexualmente ativas, é 
observado menos atrofia vaginal, 
pois a atividade mantém a quali-
dade da irrigação sanguínea da 
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CONSULTORIAS 
Renata Marques, ginecologista

Roberta França, geriatra
Ricardo Vieira, sexólogo

OS CUIDADOS NÃO MUDAM
Vale destacar a importância dos 

cuidados com as doenças sexual-
mente transmissíveis (DSTs). As espe-
cialistas alertam sobre o aumento de 
DSTs nos idosos, em especial, o HIV 
- vírus causador da AIDS. “Segundo 
dados do Ministério da Saúde, cerca 
de 4% a 5% da população acima de 
65 anos é portadora do vírus HIV. A 
estimativa da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) é de que, a cada 
ano, 131 milhões de pessoas são 
infectadas com clamídia, 78 milhões 
com gonorreia e 5,6 milhões com 
sífilis”, afirma Renata.

A forma de prevenção mais eficaz 
ainda é ela: a camisinha. “Os mais 
velhos raramente usam preservati-
vos, não foram acostumados e nem 
ensinados a usar. Mas, as doenças 
estão aí e não ligam para idade!”, 
reitera Roberta.

vagina. Estudos comprovam que 
as atividades sexuais aliviam as 
artrites, aumentam a produção 
de cortisona das glândulas suprar-
renais e contribuem igualmente 
para o equilíbrio psíquico”. Ela 
também destaca benefícios como 
a diminuição da pressão arterial 
e do estresse, melhoramento da 
imunidade e do sono, além do 
fortalecimento dos músculos do 
assoalho pélvico.

A ressignificação das práticas 
sexuais também depende de fato-
res sociais, evidencia o sexólogo 
Ricardo Vieira. “O importante é 
o idoso ter vida social saudável, 
frequentando clubes e atividades 
voltadas para a terceira idade, 
por exemplo. Isso faz parte da 
sexualidade. Não é porque virou 
avô ou avó que deve ter sua vida 
anulada”, finaliza.

A TERCEIRA IDADE SOB UM NOVO OLHAR
Lançada em 2015 pela Netflix, a série Gracie e Frankie já tem muitos fãs, e 
não é à toa! A trama gira em torno de duas mulheres, já na terceira idade, que 
descobrem que seus maridos têm um caso há 20 anos e querem se separar 
delas para viverem um grande amor. A partir daí, Gracie e Frankie começam 
uma jornada de redescobertas da própria autonomia, do amor-próprio e da 
sexualidade, sob as suas perspectivas de mulheres já mais velhas.
Ao longo das temporadas, as duas amigas vão percebendo que muitas coisas 
não são feitas de maneira inclusiva, considerando pessoas idosas, princi-
palmente quando se trata de sexo. A solução que elas encontram é partir 
para o mundo dos negócios e tentar reverter essa situação, colocando, no 
mercado, produtos sexuais especialmente fabricados para sua faixa etária.
Primeiro, vemos a receita natural e eficaz do lubrificante de inhame de Frankie 
ir às lojas, fabricado sobretudo para mulheres mais velhas que sofrem com 
a diminuição da lubrificação vaginal. Posteriormente, elas resolvem investir 
em vibradores específicos para a terceira idade. 
A série mescla diversos assuntos e mostra, com muita descontração e sen-
sibilidade, como o amor, a autoestima e a sexualidade dos idosos não é 
invisível. Vale a pena conferir!

ALERTA DE

SPOILER!
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