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Introdução: O presente trabalho trata-se de um projeto integrador que abordou o tema
sexualidade na terceira idade. 
Uma velhice mais longa e com maior qualidade, gerou novas demandas de locais
direcionados para atender essa população tanto em casas de recolhimento, como
centros de convivência e lazer, propiciando relacionamentos amorosos e sexuais,
somado os avanços como o uso de prótese e medicamentos para disfunção erétil e
reposição hormonal, faz com que os idosos tornaram-se cada vez mais ativos
sexualmente.  Objetivo: Mostrar que a terceira idade possui vida sexual ativa e por
muitos acharem que não, essas pessoas ficam sem orientação sobre o assunto, dessa
forma as DST (doenças sexualmente transmissíveis) nessa população veem crescendo
cada vez mais. Metodologia: Levantamento de dados através de uma revisão
bibliográfica.  Resultados: Ao fim da revisão pode-se perceber que a sexualidade na
terceira idade sofre um preconceito exacerbado por parte da maioria da sociedade, que
os impõem como pessoas assexuadas, o que de fato não é verdade, pois a sexualidade
não se resume somente ao coito, com a única finalidade de procriação, ela vai muito
mais além, sendo um misto de prazer, comunicação e amor entre duas pessoas, como
uma forma de conhecer seu corpo e o corpo do seu parceiro, fortificando assim os
laços de união de um casal (MORAES et all, 2011). Conclusão: Portanto conclui-se
que as graduandas tiveram uma grande aprendizagem através deste projeto,
aprendendo que a vida sexual na terceira idade é uma realidade e que esse assunto
nessa faixa etária não é tanto divulgado, logo muitos idosos acabam contraindo
doenças e muitas das vezes nem sabem que às tem.
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