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A SOLIDÃO DOS IDOSOS1
SEMANA DIOCESANA DA SAÚDE2  2022

“Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e
vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para
uma estalagem e cuidou dele.” (Lucas 10:34)

O isolamento e solidão
Em Portugal observa-se um declínio demográfico e um envelhecimento da população. Os
dados de 2019 mostram que em Portugal a taxa de fecundidade (nº. de filhos por cada
mulher fértil) é de 1,41, sendo uma das mais baixas do mundo3 (a média mundial é 2,47).
De acordo com o INE4, entre 2018 e 2080, o cenário central de projeção é o seguinte:


Portugal perderá população, dos atuais 10,3 para 8,2 milhões de pessoas.



O número de jovens diminuirá́ de 1,4 para cerca de 1,0 milhões.



A população em idade ativa (15 a 64 anos) diminuirá́ de 6,6 para 4,2 milhões de
pessoas.



O número de idosos (65 e mais anos) passará de 2,2 para 3,0 milhões.
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O índice de envelhecimento em Portugal quase duplicará, passando de 159 para
300 idosos por cada 100 jovens, em 2080, em resultado do decréscimo da
população jovem e do aumento da população idosa.

Para além do envelhecimento da população e de todos os problemas sociais, económicos,
etc., associados existem dois fatores que estão interligados e que merecem a nossa
preocupação: o isolamento social e a solidão.
Cada vez mais idosos vivem sozinhos. O isolamento
social (ausência de conexões sociais ou contacto
social pouco frequente) foi identificado como um
fator de risco para a saúde (por exemplo,
hipertensão, imunossupressão, etc.), reduzindo o
bem-estar, aumentando a mortalidade, o
aparecimento de depressão e o declínio cognitivo
(Cortine et al., 2015; Nicholson 2012). O idoso,
tendo em conta as suas fragilidades, não pode ser
separado da sociedade e em particular da família.

PERCURSO PASTORAL
Convidar a comunidade paroquial
ou hospitalar, para fazer um
percurso pastoral a partir da
leitura do texto, meditação,
partilha de reflexões e, das
consequências práticas, tanto a
nível pessoal, como para a ação
missionária e organizada do grupo
ou do núcleo da pastoral da saúde
no território, junto dos doentes
mais pobres, solitários e
vulneráveis.

A solidão (insatisfação subjetiva com os
Pode descarregar este e outros
subsídios pastorais no site do
relacionamentos interpessoais) é particularmente
Patriarcado – Pastoral da Saúde.
problemática
com
o
envelhecimento,
nomeadamente com o aparecimento de várias
doenças, com as limitações funcionais, a perda de rendimento económico, a viuvez, etc.
A atual pandemia COVID-19 veio agravar o problema da solidão, com milhões de pessoas
em todo o mundo em isolamento profilático ou impedidos de realizar contactos sociais.
Os idosos foram privados dos contactos familiares, os doentes ficaram impedidos de
receber visitas nos hospitais, aumentando o sentimento de solidão e abandono para
muitas pessoas.
As restrições nos contactos sociais causados pela pandemia vieram prejudicar a saúde
mental de muitas pessoas, sendo que os jovens e particularmente os idosos
institucionalizados foram as principais vítimas. No caso dos idosos, sabemos que estes
estão em maior risco de stress, ansiedade e depressão (Wu et al., 2019). Afinal, aqueles
que mais sofreram com o COVID-19 foram os que foram privados do contacto e do apoio
da família.
Esta pandemia mostrou-nos bem os limites do individualismo, reforçando o papel da
família como célula essencial da sociedade que deve ser preservada e protegida. Com
efeito, esta experiência coletiva mostrou que não somos indivíduos isolados, mas sim
pessoas que precisam das relações humanas; necessitamos do outro, pois a nossa vida
tem uma dimensão transpessoal. O bom funcionamento da sociedade deriva de uma

estrutura familiar forte e coesa, pois é nela que se transmite o sentido de responsabilidade
comunitária e a solidariedade humana.

Quais são os fatores de riscos para o isolamento social?
Importa reconhecer e identificar quais são os fatores de risco para o isolamento social de
modo a que seja possível identificar os indivíduos ou grupos mais vulneráveis. De seguida
apresentam-se alguns fatores de risco para o isolamento social/solidão (adaptado de
Cotterell et al, 2018):


Ter mais de 75 anos de idade



Viver sozinho / passar a maior parte do tempo sozinho



Ser divorciado ou viúvo



Ter baixos recursos financeiros



Ter fragilidades / vulnerabilidades psicológicas



Pertencer a grupos minoritário



Barreiras linguísticas



Não ter filhos



Presença de conflitos familiares



Reforma



Perda de capacidades físicas para a condução automóvel



Perda de saúde, nomeadamente da capacidade de visão e / ou audição



Ter diagnóstico de demência



Viver numa zona pouco habitada



Acesso limitado a serviços e a transportes



Ser vítima de discriminação/marginalização social, etc.

O que poderá ser feito para diminuir o isolamento social?
É importante implementar um conjunto de medidas que ajudem a mitigar o isolamento
social e o sentimento de solidão. A utilização das novas tecnologias de comunicação

podem ser um instrumento útil (videochamadas, redes sociais, etc.), reduzindo o
isolamento, ajudando a manter os laços sociais e familiares.
O voluntariado, através do apoio aos idosos, é uma medida importante para contrariar a
solidão. Dada a fragilidade desta população, deve-se facultar apoio psicológico ou
psiquiátrico sempre que necessário, do mesmo modo que se deve oferecer a necessária
assistência espiritual.
Convém referir que os lares de idosos também podem ser locais de sociabilização e de
encontro interpessoal, devendo ser feito um esforço nesse sentido, através de atividades
e programas que incentivem esta dimensão humana.
A crise demográfica e o inexorável envelhecimento da população devem ser enfrentados
com coragem política, criando-se um pacote de medidas que ajudem a promover a
natalidade, garantindo o equilíbrio geracional e a coesão social. Caso contrário, seremos
confrontados com um número cada vez maior de pessoas idosas solitárias, sem filhos,
sem netos e sem família.
Seria importante, reconhecer o valor do trabalho assistencial não remunerado a familiares
dependentes. Simultaneamente, deve-se facilitar a conciliação trabalho-família,
oferecendo a possibilidade de flexibilizar horários, permitindo às gerações mais jovens
terem maior disponibilidade de tempo para prestar assistência aos pais idosos.

Pistas para reflexão:


Que medidas devem ser implementadas para contrariar o envelhecimento da
população?



Será que o voluntariado, organizado pelas paróquias, poderá ajudar a preencher a
solidão sentida pelos idosos?



Quando no nosso país se discute a legalização eutanásia, como convencer a sociedade
de que a vida humana não perde valor, mesmo na doença grave ou terminal?



Como incentivar os lares, a criar atividades e programas de sociabilização, evitando
transformar estes locais em meros “depósitos de idosos”?
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