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INTRODUCCIÓ
Des del CEA (Comitè Ètica Assistencial) del grup Mutuam detectem la necessitat de realitzar un abordatge ètic de la sexualitat de les 
persones grans institucionalitzades.

Donar suport als professionals dels serveis del Grup Mutuam davant dels dilemes ètics en relació a la sexualitat de les persones grans 
institucionalitzades.

El nostre material principal per realitzar l’estudi han estat les sol·licituds presentades pels professionals al CEA del Grup Mutuam.
Estudi descriptiu retrospectiu de revisió de casos al CEA basat en les reunions interdisciplinàries que realitzem mensualment a la seu 
central, amb la presència dels membres ad casum. 
Des del 2009 al 2017 s’han presentat un total de 67 casos al CEA. D’aquests 67 casos, 12 (17,91%) estan relacionats amb temàtica sexual.
Dels 12 casos la mostra total és n=15
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MOSTRA N=15

Després de recollir els diferents dilemes bioètics dels Professionals del sector, les nostres recomanacions com a CEA són:
• Fomentar ERESS (Espais de Reflexió Ètica en Serveis Socials) en els centres institucionals.
• Formació dels professionals en l’atenció a la sexualitat per disminuir l’angoixa dels professionals implicats.
• Afavorir la sensibilització i normalització de la sexualitat en persones grans des d’una perspectiva d’atenció centrada en la persona per 

millorar la percepció del usuari en l’atenció rebuda.
• Elaboració d’una Guia de Recomanacions per l’abordatge ètic de la sexualitat en la gent gran institucionalitzada.
• Les persones amb demència també poden prendre decisions respecte la seva sexualitat.
• La desinhibició s’ha de contextualitzar en la comorbiditat del pacient i història de vida per evitar diagnòstics no adients.
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