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Introdução: Almeja-se contribuir para o conhecimento, contudo, também, para a
desmitificação de que o envelhecimento é uma condição pré-patológica para a
ocorrência de demências, restringindo-se aqui ao quadro demencial relacionado à
memória. O esquecimento é normal em qualquer idade, ou seja, todos os indivíduos
são passíveis de sofrer amnésia. É importante distinguir os quadros circunstanciais de
esquecimento em decorrência de stress dos quadros realmente patológicos.
 Objetivo: O presente estudo intitulado como Envelhecimento e memória tem o
objetivo de apresentar alguns aspectos biopsicossociais do envelhecimento e verificar
as implicações desses na memória.
 Metodologia: O estudo utiliza-se do método dedutivo, o qual, parte do conhecimento
geral para o particular, transformando enunciados complexos em particulares; que
dessa conclusão resultam uma ou várias premissas, fundamentadas no raciocínio
dedutivo. O procedimento é realizado através da revisão de referências bibliográficas
levando em consideração a literatura sobre o envelhecimento e a memória.
 Resultados: Entre as principais causas das amnésias, destaca-se o stress, a depressão,
que é mais frequente, até as demências mais graves como a Doença de Alzheimer.
Contudo, é importante salientar que mesmo com todos esses aspectos relacionados à
velhice, as pessoas estão não só vivendo mais, mas também envelhecendo de maneira
mais saudável. É verdade que as demências são doenças com déficit cognitivo cuja
maior incidência é maior nos idosos, devido, principalmente à diminuição do número
de neurônios e sinapses que ocorrem ao longo dos anos e também aos quadros
secundários demenciais. Porém, na imensa maioria dos casos, esses quadros não se
manifestam e os indivíduos envelhecem sem comprometimentos cognitivos dignos de
tratamento que normalmente não tem consequências funcionais. Um estudo realizado
nos Estados Unidos com uma população de idosos acompanhados por 7 anos,
verificou-se que 90% das pessoas entre 65 e 74 anos afirmaram não padecer de
nenhuma incapacidade, e 40% dos de mais 85 anos foram considerados completamente
funcionais. O que está em jogo na velhice é a capacidade de determinar e executar seus
próprios desígnios com dignidade. Chegar a velhice, gerindo a própria vida,
certamente é considerado uma forma saudável de se viver a vida.
 Conclusão: O envelhecimento não é condição para o acometimento de demências
relacionadas à memória ou quaisquer outras doenças que decorrem na maioria das
vezes pela má qualidade de vida. Oferecendo-se condições dignas de vida para toda a
sociedade perceber-se-á que o envelhecimento pode ser vivido com saúde e

Palavras-chave: Envelhecimento. Memória. Demências. 

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


