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A doença do
isolamento

Solidão pode causar
mais males à saúde

que obesidade
e tabagismo

“A necessidade de
vínculo social
e a dor que
sentimos sem
ele são
características
definitivas da
nossa espécie

“A solidão está
relacionada
ao mau
funcionamento
do sistema
imunológico e
ao alcoolismo
John T. Cacioppo

Roberta Jansen

A
so l idão , aque la
sensação ruim de
ser incompreendi-
do, de não poder
contar com nin-
guém, de estar so-

zinho no mundo, pode causar
mais males à saúde do que a
obesidade e o tabagismo, tra-
dicionalmente ligados a pro-
blemas cardíacos e cânceres,
entre diversos
outros proble-
mas. Mas, en-
quanto os dois
últimos são fato-
res de risco mui-
to bem estabele-
cidos do ponto
de vista médico
e aceitos pela
sociedade, o iso-
lamento social
raramente é ana-
lisado, num con-
texto mais am-
plo, como po-
tencial detona-
dor de doenças.

Uma nova li-
nha de pesqui-
sa, no entanto, coordenada
pelo psicólogo John T. Ca-
cioppo, diretor do Centro de
Neurociência Cognitiva e So-
cial da Universidade de Chi-
cago, sugere que somos mui-
to mais interdependentes do
que costumamos acreditar.
Para Cacioppo, “a necessida-
de de vínculo social significa-
tivo, e a dor que sentimos
sem ele, são características
definitivas da nossa espécie”,
moldadas por anos de evolu-
ção. Ou seja, o isolamento so-
cial involuntário é tão contrá-
rio à natureza humana que
pode ter um impacto devasta-
dor sobre a saúde. Não só do
ponto de vista psicológico,
mas também físico.

— A solidão está relaciona-
da ao mau funcionamento do
sistema imunológico, ao au-
mento da pressão sanguínea,
à elevação dos níveis de hor-
mônios do estresse, a um so-
no ruim, ao alcoolismo, ao uso
de drogas e mesmo a alguns ti-
pos de demência em pessoas
mais velhas — afirma Caciop-
po, em entrevista a O GLOBO.
— Os indícios são tantos que
a solidão já pode ser conside-
rada um fator de risco para a
saúde tão sério quanto a obe-

sidade e o tabagismo.
O maior problema, segundo

o cientista, é que a solidão é
muito estigmatizada. Ainda
mais que o hábito de fumar e o
excesso de gordura.

— A solidão ainda é vista
pela maioria das pessoas co-
mo uma defasagem pessoal ou
uma fraqueza — diz o especia-
lista. — E, como há esse estig-
ma, os afetados tendem a ne-
gá-la ou ignorá-la. Os que não

sentem solidão,
por sua vez, ten-
dem a vê-la como
um problema dos
outros.

E embora não
seja necessaria-
mente fácil per-
der peso ou pa-
rar de fumar, há
tratamentos fun-
d a m e n t a d o s
cientificamente
para ambas as
condições intei-
ramente aceitos
pela comunidade
médica e que já
se revelaram efi-
c a z e s e m m i -

lhões de casos. Mas a solidão,
no entanto, pouca gente sabe
como tratar. Não se trata de
uma doença propriamente, es-
clarece Cacioppo. Mas de uma
condição intrínseca do ser hu-

mano, como a sede e a fome.
No livro “Solidão — A natu-

reza humana e a necessidade
de vínculo social” (Ed. Re-
cord), escrito com o jornalista
William Patrick, o cientista ar-
gumenta que o homem evo-
luiu para maximizar suas
chances de sobrevivência por
meio da colaboração social.
“Como os primeiros humanos
tinham mais chance de sobre-
viver quando se mantinham
juntos, a evolução reforçou a
preferência por fortes laços,
ao selecionar genes que favo-
recem o prazer da companhia
e produzem inquietude quan-
do se está involuntariamente
desacompanhado.” Em outras
palavras, a necessidade hu-
mana de companhia está mar-
cada em nossos genes. E, por
isso mesmo, é tão vital. Não
por acaso, ele cita, até hoje o
maior castigo imposto no sis-
tema carcerário é o isolamen-
to na solitária.

A intensidade da dor do iso-
lamento, entretanto, pode va-
riar de pessoa para pessoa. O
importante, segundo Caciop-
po, é encontrar um ambiente
social adequado ao seu grau
de sensibilidade.

— Cerca de 50% da capaci-
dade de sentir solidão é here-
ditária, mas isso não signifi-
ca que seja determinada pe-

los genes. Um percentual si-
milar está relacionado a fato-
res ambientais. O que parece
ser hereditário, no entanto, é
a intensidade da dor que ca-
da um sente ao se ver social-
mente isolado. Há pessoas
mais sensíveis e outras me-
nos suscetíveis — diz o cien-
tista. — O importante é estar
num ambiente que esteja de
acordo com a sua predisposi-
ção de sentir a dor do isola-
mento soc ia l .
Q u e m é e s p e -
cialmente sensí-
vel deve priori-
zar o desenvol-
vimento e a ma-
nutenção de re-
lacionamentos
de alta qualida-
de em nome de
sua saúde e do
bem-estar.

Pessoas muito
s e n s í v e i s p o r
acaso expostas a
situações pro-
blemáticas — co-
mo morte ou se-
paração — po-
dem ter proble-
mas mais sérios. Um ciclo vi-
cioso pode se instalar, alteran-
do a percepção da pessoa e fa-
zendo com que ela distorça as
tentativas dos outros de in-
cluí-las. As pessoas podem se

tornar cada vez mais descon-
fiadas, pessimistas e isoladas.
A depressão pode se instalar
levando, até mesmo, à morte
prematura.

— A depressão é uma sín-
drome, um conjunto de sinto-
mas que inclui falta de prazer,
falta de vontade de fazer coi-
sas, falta de interesse pela vi-
da, de alegria, muitas vezes
acompanhada de tristeza, in-
sônia, falta de apetite — expli-

ca a psiquiatra
Nina Rosa Furta-
do, da PUC-RS.
— A solidão pode
levar à depressão
se perdurar por
muito tempo ou
pode ser causada
por ela.

Por outro la-
do, argumenta o
especialista, a
dor provocada
pela solidão é
importante, jus-
t a m e n t e p a r a
nos tirar do iso-
lamento social,
nos forçar a bus-
car companhia.

— Medicamentos não são a
forma de resolver a sensação
de solidão. Se você toma re-
médios para não sentir dor,
por exemplo, você pode aca-
bar se machucando sem sen-
tir (os seus sensores de dor
estão menos sensíveis por
causa das drogas), provocan-
do sérios danos a seu corpo
— afirma Cacioppo. — Da
mesma forma, se você tomar
remédios para não sentir a
dor da solidão, será menos ca-
paz de perceber relações so-
ciais frágeis e menos motiva-
do a alterar tais conexões. Ou
seja, você pode terminar dro-
gado e sem o apoio social de
que precisa para sobreviver e
prosperar.

O cientista frisa que, justa-
mente por ser parte tão funda-
mental da forma de o homem
se relacionar, a sensação da
solidão invariavelmente será
sentida em algum ponto da vi-
da. Isso não significa, no en-
tanto, que a pessoa esteja cro-
nicamente solitária — da mes-
ma forma, sentir algum tipo de
dor eventualmente não quer
dizer que alguém sofra de dor
crônica. A solidão só é consi-
derada crônica se perdura por
meses ou anos. ■

A importância de ficar só
Isolamento pode ser voluntário e saudável

● Num mundo cada vez mais repleto de es-
tímulos, de pessoas estressadas, que traba-
lham cercadas de gente e imersas em baru-
lho, estar só por alguns períodos pode ser
muito positivo. Psicólogos e psicanalistas
explicam que ficar só não significa estar so-
frendo de solidão; muito pelo contrário. E,
da mesma forma, sofrer pela sensação de
isolamento pode ocorrer mesmo entre quem
vive acompanhado.

— Estar só é algo que o sujeito escolhe pa-
ra si, em condição de autonomia, buscar mo-
mentos para estar sozinho, para ver televi-
são, para ler um livro, para não fazer nada —
explica a psicanalista Mônica Macedo, da
PUC-RS.

A psiquiatra Nina Rosa Furtado concorda
com a colega:

— É quando você chega em casa, vê que
não tem ninguém e aquilo te dá um alívio. É

que você, na verdade, está acompanhada
por dentro, repleta de objetos amorosos, de
amigos, colegas, parentes — afirma. — Isso
é extremamente saudável, ficar consigo, cur-
tir uma leitura, uma música.

Uma situação muito diferente da solidão.
— A solidão tem uma intensidade muito

maior, é relacionada ao sentimento de não per-
tencer a um grupo, a uma sociedade, a um lu-
gar. É uma experiência de desamparo, de sen-
tir-se incapaz de estabelecer vínculos com ou-
tras pessoas e de desfrutar das coisas que es-
ses vínculos trazem — afirma Mônica.

Por outro lado, diz ela, é possível sentir so-
lidão mesmo quando se está acompanhado.

— Pessoas que constituem família não são
necessariamente mais felizes. Assim como viú-
vos podem não viver na solidão. Uma das coi-
sas mais importantes no desenvolvimento emo-
cional é adquirir a capacidade de ficar só.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 mar. 2011, Economia p. 47.




