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RESUMO 
 
No processo de envelhecimento, alterações morfológicas e funcionais são inerentes 

a todos os indivíduos. No conjunto dessas alterações, a memória é uma das funções 

cognitivas cuja perda ou diminuição atinge a maior parte dos idosos. Este trabalho 

teve o objetivo de avaliar o comprometimento da memória em relação a situações da 

vida cotidiana em idosos com desequilíbrio corporal de origem vestibular. Foi 

realizado estudo exploratório descritivo com 30 idosos vestibulopatas, de ambos os 

gêneros, idade entre 60 e 84 anos e níveis diferentes de escolaridade. As 

informações foram coletadas por meio de questionário e de observação participante 

em 6 oficinas com 3 (três) horas de duração cada uma. Todos os participantes 

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. As respostas a cada uma das 

questões e a somatória delas sugerem que a amostra estudada apresenta indícios 

de um leve comprometimento da memória. Os esquecimentos registrados não 

caracterizam demência, apenas situações pontuais, o que sugere a funcionalidade 

preservada. Observou-se na amostra avaliada que o declínio da memória poderá ser 

mais comprometedor para a qualidade de vida em razão de idosos vestibolopatas 

estarem sujeitos às tonturas, vertigens, entre outros distúrbios. A sua participação 

em atividades que estimulem o uso da memória e evoquem lembranças positivas 

poderá prevenir e retardar o aparecimento de estados demenciais com resultados 

favoráveis para a sua saúde, bem estar, elevação da autoestima e melhoria da 

qualidade de vida.  

  

  

 
 
INTRODUÇÃO 

 Dados do censo de 2010 indicam que há um envelhecimento populacional, 

em curso. De 190.775.779 habitantes, 7,9% correspondem à população com 65 

anos ou mais. Se, anteriormente, o envelhecimento correspondia a um processo de 

deterioração física e/ou mental, passa a ser compreendido, agora, como um 

continuum em que fatores físicos, cognitivos, emocionais e sociais concorrem para 

garantir uma longevidade saudável. Independente dessa nova visão de 

envelhecimento, alterações morfológicas e funcionais são inerentes a todos os 

indivíduos.  
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 No conjunto das alterações que caracterizam o processo de envelhecimento, 

a memória é uma das funções cognitivas cuja perda ou diminuição preocupa a maior 

parte dos idosos. Estudos recentes indicam que - além da configuração e atuação 

das redes neurais - um conjunto de fatores sociais, econômicos e a própria história 

de vida interferem no desempenho da memória, que poderá se apresentar mais ou 

menos comprometida, quando  o idoso é solicitado a executar mais de uma tarefa ao 

mesmo tempo, lembrar-se de atividades do cotidiano, entre outras. Muitas vezes, 

essas dificuldades derivam de uma interação entre a memória e a atenção, bem 

como de emoções vividas pelos indivíduos.  

 No caso específico de idosos vestibulopatas, a literatura acadêmica destaca 

os efeitos impactantes da tontura sobre a memória e a concentração, porém não 

aponta em quais atividades ou tipo de solicitação a memória desses idosos é mais 

ou menos atingida.  

 Daí a importância deste estudo que se orientou pelos princípios da humanização 

em saúde e, como tal, considera que o paciente idoso vestibulopata deva ser considerado 

para além do diagnóstico, avaliação e tratamento de seus sintomas vestibulares, mas, 

principalmente, levando-se em conta a memória que perpassa sua história e estilo de vida; 

seus hábitos e expectativas de vida, entre outros aspectos.  

 E, por último, pode-se proporcionar oportunidades para que pacientes 

vestibulopatas pudessem desenvolver e incorporar práticas para estimulação da memória 

de trabalho (utilizada em atividades rápidas do cotidiano) e da memória declarativa 

(autobiográfica), que concorram para o seu bem estar, elevação da autoestima e melhoria 

da qualidade de vida.  

 

 OBJETIVOS 

Geral:   

Avaliar o comprometimento da memória em relação a situações da vida cotidiana em 

idosos com desequilíbrio corporal de origem vestibular. 

 

Específico:  

Identificar e disseminar práticas para estimulação da memória de trabalho (utilizada 

em atividades rápidas do cotidiano) e da memória declarativa (autobiográfica), 

passíveis de realização por idosos com diagnóstico de vestibulopatias (tonturas, 

vertigens, distúrbios de audição etc.). 
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METODOLOGIA  

Foi realizado um estudo exploratório descritivo, envolvendo amostra de 30 idosos 

com desequilíbrio corporal de origem vestibular, submetidos a tratamento de 

reabilitação. Os participantes tinham entre 60 e 84 anos de idade; eram de ambos os 

gêneros e apresentavam diferentes níveis de escolaridade. Todos eles receberam 

orientações sobre o estudo e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido. Para a coleta dos dados, foi utilizado um questionário contendo 17 

(dezessete) questões relacionadas ao emprego da memória. Cada questão admitia 

três tipos de respostas: com frequência, às vezes e raramente cujos valores eram 

respectivamente 4 (quatro); 2 (dois) e zero. Cada participante levou em média 30 

minutos para responder o instrumento, que foi aplicado individualmente, em sala 

previamente designada. As respostas foram registradas pela responsável pela 

pesquisa, evitando-se que os participantes tivessem de abaixar a cabeça para 

responderem ao instrumento e, em consequência, sentissem tontura. Também  

foram feitos registros de observação participante em 6 (seis) Oficinas sobre 

“Memória e qualidade de vida”, tendo cada uma delas 3 (três) horas de duração.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO  

1. Dos 30 (trinta) participantes, 26,66% responderam que se esquecem dos nomes 

das pessoas com frequência; 50%, às vezes, e 23,33% raramente.  

2. Em relação às datas especiais, como aniversários, 20% afirmaram que se 

esquecem com frequência, 16,66%, às vezes, e 63,33% raramente. 

3. Quanto aos compromissos marcados, 26,66% disseram que se esquecem, às 

vezes, e 73,33% raramente se esquecem. 

4. Quando indagados se lembravam de pagar suas contas, 10%, às vezes, se 

esquecem e 90% raramente. 

5. Referente ao esquecimento de suas senhas, 23,33% disseram que se 

esquecem com frequência, 36,66%, às vezes, se esquecem e 40% raramente. 

6. Dos entrevistados, 10% se esquecem com frequência de seus objetos pessoais, 

50%, às vezes, e 40% raramente se esquecem.  

7. Quanto a se esquecer de caminhos que já feitos, verificou-se que 10% se 

esquecem com frequência; 33,33% se esquecem às vezes e 56,66% raramente 

se esquecem. 
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8. Ao serem indagados, se esquecem de obrigações rotineiras, como tirar o lixo de 

casa ou pentear os cabelos antes de sair, 10% se esquecem com frequência, 

3,33%, às vezes, e 86,66 raramente se esquecem. 

9. Quanto a se esquecer de desligar utensílios domésticos, como ferro de passar 

roupas ou forno, 13,33% dos participantes afirmaram que se esquecem com 

frequência, 16,66% se esquecem, às vezes, e 70% raramente se esquecem.  

10. Em relação à compra de itens no supermercado, 20% dos respondentes 

disseram que se esquecem com frequência, 33,33%, às vezes, e 46,66% 

raramente se esquecem. 

11. Sobre o esquecimento de acontecimentos recentes, como o que jantou ontem 

ou almoçou hoje, 6,66% da amostra esquecem com frequência, 16,66% 

esquecem às vezes e 76,66% raramente esquecem. 

12. Quanto a se esquecer do lugar em que guardou seus pertences, 50% dos 

participantes se esquecem com frequência, 26,66%, às vezes, se esquecem e, 

23,33% , raramente esquecem. 

13. Em relação a não se lembrar da palavra que querem dizer, embora a conheçam, 

30% responderam que o fato ocorre com frequência, 43,33%, às vezes, se 

esquecem e 26,66% raramente.  

14. Referente a contar mais de uma vez a mesma história, 3,33% afirmaram que é 

frequente, 36,66% responderam às vezes e 60% que raramente. 

15. Sobre esquecer-se do que estavam dizendo, 36,66% responderam que se 

esquecem com frequência, 40% às vezes e 23,33% esquecem raramente. 

16. Quando indagados sobre a dificuldade em aprender coisas novas, como regras 

de um jogo ou instruções para uso de um aparelho eletrônico, 43,33% disseram 

que se esquecem com frequência, 30%, às vezes, tem dificuldade e 26,66% 

raramente. 

17. Quanto à dificuldade de retomar o que estavam fazendo, antes de serem 

interrompidos, 16,66% responderam que com frequência tem dificuldade, 30% 

responderam que às vezes e, 53,33%, raramente. 

 

Em relação à somatória das respostas (510), verificou-se que o maior número delas 

incidiu sobre a categoria "raramente" se esquecem (264), isto é, 51,76%; seguido de 

29,41% (150) respostas que indicaram "às vezes" e, por último, 18,82% (96) de 

registros que apontaram "frequentemente". As respostas a cada uma das questões e 
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o total delas sugerem que a amostra estudada apresenta indícios de um leve 

comprometimento da memória. Contudo, os esquecimentos registrados não 

caracterizam demência, apenas situações pontuais, o que sugere a funcionalidade 

preservada (IZQUIERDO, 2004).  

 

Assim, os resultados obtidos estão de acordo com a definição de comprometimento 

cognitivo leve (CCL). Segundo Petersen (2001), responsável pela introdução do 

termo, o CCL constitui a zona de transição entre o envelhecimento saudável e a 

demência leve, em que são comuns déficits de memória. Nem sempre indivíduos 

com CCL evoluem para a síndrome demencial, ou seja, podem ter a funcionalidade 

preservada (SIMON, RIBEIRO; 2011). Considerando que o CCL pode estar 

relacionado a outros quadros clínicos, tais como: traumatismos e doenças 

vasculares, metabólicas e psiquiátricas, como a depressão, os indivíduos poderão 

apresentar, nesse caso, quadros estáveis ou melhoria do déficit cognitivo (SIMON, 

RIBEIRO; 2011). 

 

Durante a realização das Oficinas sobre "Memória e qualidade de vida", os idosos 

vestibulopatas verbalizaram as dificuldades enfrentadas para memorizar situações 

do cotidiano; trocaram experiências para enfrentar essas dificuldades; vivenciaram 

com alegria ou pesar situações evocativas de experiências vividas e aprenderam 

estratégias para estimular o uso constante da memória (IZQUIERDO, 2004). Essa 

constatação está de acordo com os estudos de Fernández-Ballesteros (2005) e 

colaboradores ao considerarem que indivíduos com CCL apresentam boa parte de 

sua cognição preservada e boa reserva cognitiva. Por essa razão, dispõem de 

condições para se beneficiarem de intervenções realizadas com o propósito de 

estimular suas funções cognitivas, como é o caso da memória e do aprendizado de 

novas informações. 

 

CONCLUSÕES 

Em Idosos acometidos de vestibulopatias, sujeitos às tonturas, vertigens, entre 

outros distúrbios, o declínio da memória poderá ser mais impactante sobre a 

qualidade de vida. O exercício de práticas que estimulem o uso da memória, como 

foi o caso das das práticas vivenciadas e adquiridas durante as Oficinas sobre 

"Memória e Qualidade de Vida", resultou em uma melhora das funções cognitivas, 
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tais como memória e atenção, raciocínio e velocidade de processamento. Também, 

pode-se perceber alguns benefícios funcionais e emocionais, tais como, elevação da 

autoestima, melhora do bem estar, da percepção sobre a própria memória, abertura 

para novos relacionamentos sociais e atitude de bom humor.  
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