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O artigo em análise é um estudo efectuado nos Estados Unidos da América, que teve 

como objectivo a análise da relação entre a solidão, a saúde e a mortalidade, a longo prazo. 

A solidão é um sério problema social que atinge, nos países ocidentais, cerca de 20 a 

40% da população. Os indivíduos que tendem a isolar-se tendem também a sentir-se sozinhos, 

no entanto, o significado de isolamento social não é o mesmo que o de solidão. 

Uma das hipóteses deste estudo é que os indivíduos que tendem a isolar-se tendem 

também a ter uma saúde mais fraca e, consequentemente, um maior risco de mortalidade. Por 

sua vez, o isolamento social e a mortalidade tendem a ser influenciadas pelos familiares e 

amigos que rodeiam o indivíduo. Há no entanto estudos epidemiológicos que afirmam não 

existir correlação entre os últimos factores referidos. 

Pretende-se assim examinar os sintomas depressivos, a forma como os indivíduos 

percepcionam a sua saúde e as suas limitações funcionais. Pensa-se que quem se sente só, 

tende a ter níveis menos elevados de bem-estar e consequentemente a possuir maiores níveis 

de sintomas depressivos. Qual será então o impacto da solidão nos sintomas depressivos, a 

longo prazo? 

Os resultados apontam os seguintes números: em primeiro lugar, a solidão teve 

valores bastante semelhantes nos dois primeiros anos, em 2002 e 2004, e aumentou nos anos 

seguintes (2006 e 2008). No entanto, devido a mudanças na metodologia, este aumento 

poderá ter sido influenciado. 

Os indivíduos passaram com o tempo a ter uma menor percepção sobre a sua própria 

saúde, e relativamente às limitações funcionais, estas foram aumentando ao longo do tempo. 

Além disso, os resultados apontam que o risco de mortalidade aumentou ao longo dos 

seis anos após 2002, nos indivíduos que se sentiam solitários. No entanto o efeito da solidão 

tornou-se menos significante quando os sintomas depressivos, percepção da própria saúde e 

limitações funcionais foram observados em conjunto. 

O risco de mortalidade foi superior para indivíduos mais idosos, do sexo masculino 

activos e com menor renda familiar. 

Este estudo reproduz e estende-se dentro de um crescente corpo de pesquisa que 

procura mostrar que a solidão tem consequências nefastas para a saúde e para a mortalidade. 


