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INTRODUÇÃO  

A velhice é caracterizada por aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e 

culturais de um indivíduo. Atualmente entende-se por idoso, no Brasil, a pessoa que 

alcançou os 60 anos de idade, prevalecendo então o fator cronológico, apesar da 

idade não ser uma medida adequada para o desenvolvimento humano, pois o conceito 

de idade e envelhecimento excedem a limitação da idade cronológica (SCHNEIDER 

& IRIGARAY, 2008). Para Carvalho (2006) a aprendizagem e a memória são 

fundamentais e só é possível adquirir novos conhecimentos devido às experiências 

pelas quais vividas e que modificam o cérebro para efetivar a aprendizagem. Retém-

se novos conhecimentos na memória, porque essas modificações são mantidas na 

mente. Por isso, o idoso é o que é devido ao que aprende e relembra. 

 

OBJETIVOS  

Avaliar a memória dos idosos residentes na região do Alto Tietê comparando-os de 

acordo com o nível educacional. Especificamente, objetiva-se verificar o perfil sócio-

econômico-demográfico dos idosos participantes; avaliar e categorizar os níveis de 

memória e comparar de acordo com os níveis de escolaridade. 

 

METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo. Segundo Aragão (2011) 

o estudo transversal descreve uma situação ou fenômeno em determinado momento, 

possibilitando uma primeira análise. Na pesquisa descritiva há o registro e descrição 

de características de uma determinada população ou mesmo a relação entre 

variáveis, sem interferência do pesquisador (PRODANOV, 2013). A pesquisa 

quantitativa é aquela que através da mensuração das variáveis, busca verificar e 

explicar a relação sobre outras, utilizando a análise de frequência para avaliar a 

veracidade dos resultados encontrados (CAMPOS, 2001).  

A amostra será composta por 30 idosos, sendo 10 para cada nível educacional 

(Fundamental, Médio e Superior) recrutados por conveniência, selecionados segundo 

os critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 anos, ambos os sexos, ser 

residentes na região do Alto Tietê, aceite voluntário e não remunerado; e os critérios 

de exclusão serão: apresentar problemas de visão, audição e/ou motor que 

impossibilite a compreensão e execução dos instrumentos.  



Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Mogi das Cruzes 

(UMC), será apresentado aos participantes da pesquisa o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) segundo a Resolução 466/12, o qual apresentará os 

objetivos da pesquisa, as informações éticas, garantia do sigilo e permissão para que 

o idoso retire sua participação a qualquer momento. A coleta de dados será individual 

e durará cerca de 40 minutos, será composta dos instrumentos descritos abaixo.  

Para a caracterização dos participantes será utilizado um Questionário 

Sociodemográfico, que inclui as seguintes variáveis: nome, data de nascimento, 

gênero, estado civil, escolaridade, naturalidade, cidade de residência, ocupação atual, 

renda, ano de aposentadoria, com quem reside, número de filhos, número de netos, 

presença de doenças crônicas, uso de medicação e participação em grupos.  

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é um instrumento de avaliação clínica para 

verificação da orientação cognitiva. Composto por 30 questões, sobre os critérios para 

a avaliação: analfabetos 19 pontos, de uma a três anos de escolaridade 23 pontos, de 

quatro a sete anos 24 pontos, mais de sete anos 28 pontos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

O Subteste Dígito (WAIS III, 1997), consiste na repetição oral de sequências 

numéricas em ordem direta (16 itens) e inversa (14 itens), perfazendo 30 pontos. A 

suspensão da tarefa é feita após dois erros dentro de uma mesma série de repetição. 

Esse subteste investiga as habilidades de recordação e repetição imediata.  

O teste de Fluência Verbal (Ministério da Saúde, 2006) avalia funções executivas, 

memória semântica e linguagem. No período de um minuto, o examinando deve dizer 

o mais rápido que puder nomes de animais que conseguir se lembrar. Para avaliação 

o escore esperado é entre 14 e 15 animais, além da atenção para como o idoso 

utilizará o tempo.  

A Memória da Lista de Palavras avalia a memória episódica e os resgates 

consecutivos avaliam a curva de aprendizagem. O examinador lê em voz alta uma 

lista de 10 palavras a um ritmo de dois segundos por palavra. Após a leitura é feita a 

evocação livre, por um período máximo de 90 segundos. O procedimento é repetido 

outras duas vezes. A pontuação é obtida pela soma das palavras evocadas nas três 

tentativas (RIBEIRO et al., 2010). 

O teste de Evocação Tardia da Lista de Palavras avalia a capacidade de consolidação 

na memória de longo prazo, é realizada por período máximo de 90 segundos. Cada 



palavra lembrada corresponde a um ponto e a pontuação máxima 10 pontos 

(RIBEIRO et al., 2010). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os dados serão coletados através dos instrumentos mencionados e analisados 

através da estatística descritiva não paramétrica. A correlação será feita através do 

teste de Wilcoxon (SIEGEL, 1956). Para análise de dados será utilizado o nível de 

significância de 0,05, margem de uso aceitável em ciências humanas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Encontra-se em análise do Comitê de Ética e Pesquisa da UMC. 
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