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Na perspectiva contemporânea é extrema relevância que sejam compreendidos os 
possíveis fatores biológicos e físicos desencadeados pela solidão na melhor idade. É 
notório que com o avançar da idade, grande parte dos idosos tem sua integração 
social diminuída, o que pode refletir ao nível da saúde física e psíquica destes (1). 
Este trabalho tem como objetivo abordar como as afetividades podem interferir na 
higidez de um indivíduo, apresentar a principal classificação de doenças 
desencadeadas através da solidão e reconhecer as contribuições que a integração 
social pode gerar na melhoria da qualidade de vida. Para obtenção de tais 
informações foram utilizados artigos encontrados na base de dados, Google 
Acadêmico, utilizando descritores, idosos, solidão, depressão, qualidade de vida, 
integração social e afetividade. Durante a velhice alguns acontecimentos marcantes 
são comuns e geram desafios para essa faixa etária, como: o luto pelas perdas, o 
afastamento familiar com a saída dos filhos de casa e a desintegração do mercado de 
trabalho (1). A redução da participação na comunidade tem a capacidade de originar 
nos idosos sentimentos como a solidão e a desvalorização, os quais podem acarretar 
efeitos na integração social, familiar e gerarem morbidades (1). Dentre as doenças 
decorrentes da solidão na velhice as mais comuns são os distúrbios psiquiátricos, 
sendo eles, sintomas depressivos e demência, que geram fatores de risco relevantes 
para a integridade humana (2). Viver de forma ativa incluído em movimentos de 
entretenimento e comunicação é indispensável para que o idoso tenha sua qualidade 
de vida aumentada, ou seja, evitar o aparecimento de enfermidades físicas e mentais 
(2). A promoção de laços afetivos entre mais velhos deve ser incentivada pois estes 
avivam a motilidade cerebral e as reflexões, gerando demasiados efeitos benéficos 
para a saúde e bem-estar, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida 
na velhice (2). Conclui-se que o sentimento de solidão é um desencadeador para 
aparecimento de alterações comportamentais as quais podem influenciar diretamente 
na higidez da população de melhor idade. Além disto, o aumento de pesquisas e 
propagação desta temática devem ser estimulados com o objetivo de informar a 
população sobre a importância que circunda esta discussão em busca de um bem 
comum. 
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