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RESUMO 

 

As perdas de memória fazem parte do processo de envelhecimento saudável. Sabe-se também 

que a memória episódica é o tipo de memória que apresenta maior déficit neste processo. 

Além disso, a literatura sobre a relação entre a perda de memória episódica e a capacidade 

funcional em idosos apresenta resultados bastante controversos. O objetivo deste estudo foi 

verificar a existência dessa relação no processo de envelhecimento saudável e fatores 

associados. Para isso, 60 idosos saudáveis de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, foram 

recrutados aleatoriamente e compuseram a amostra final. Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam a um questionário semi-

estruturado contendo questões sobre dados sociodemográficos e econômicos, e para avaliar a 

capacidade funcional, foram utilizadas as Escala de Katz e de Lawton & Brody. A memória 

episódica foi avaliada por um teste que consistiu na utilização de duas listas de supermercado 

com 35 itens cada. A análise estatística foi realizada por meio do software estatístico Sphinx 

Lexica e Eureka, versão 5.0 utilizando-se os testes qui-quadrado e o coeficiente de correlação 

de Pearson, para (p<0,05). Foi encontrada uma associação estatisticamente significante entre 

escolaridade e desempenho em tarefa de memória episódica e entre número de doenças 

crônicas e independência nas atividades básicas de vida diária. Nenhuma associação foi 

encontrada entre variáveis sociodemográficas e econômicas e capacidade funcional e nem 

entre esta e o desempenho em tarefa de memória episódica. Acreditamos que nossos 

resultados devam-se ao fato de que existem muitas diferenças entre os estudos com relação à 

metodologia empregada e a escolha dos instrumentos que avaliam tanto a memória episódica, 

quanto a capacidade funcional de idosos. Além disso, algumas hipóteses apontam para a 

influência de outros fatores sobre a capacidade funcional e acreditam, também, que no 

processo de envelhecimento saudável, a perda de memória episódica não é capaz de 

influenciar a execução das atividades de vida diária.  

 

Palavras-chave: Fisioterapia. Memória Episódica. Envelhecimento. Idoso. Dependência. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The memory losses are part of healthy aging process. It is also known that episodic memory is 

the type of memory this process has a higher deficit. Moreover, the literature on the 

relationship between the episodic memory loss and functional capacity in elderly has quite 

controversial results. The objective of this study was to verify the existence of this 

relationship in healthy aging process and associated factors. For this, 60 healthy elderly of 

Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil, were recruited and randomly composed the final sample. 

Every participants signed the Free Informed Term, answered a semi-structured questionnaire 

containing questions about socio-demographic and economic data and to evaluate the 

functional capacity were used Katz Index of Independence of Daily Living and Lawton 

Instrumental Activities of Daily Living Scale. The episodic memory was evaluated by a test 

which consisted in the use of two supermarket lists with 35 items each. Statistical analysis 

were performed with the 5.0 version of the statistical software Sphinx Lexica and Eureka 

using the chi-square test and Pearson correlation coefficient for (p<0.05). It was found a 

statistically significant association between education and performance in episodic memory 

task and between number of chronic diseases and independence in basic activities of daily 

living. No association was found between economic and socio-demographic variables and 

functional capacity neither between that and episodic memory. We believe that our results are 

due to the fact there are so many differences between the researches with respect to 

methodology and the choice of instruments that evaluates both episodic memory as the 

elderly’s functional capacity. In addition, some hypotheses suggest the influence of other 

factors on the functional capacity and also believe that in the process of healthy aging, the 

losses of episodic memory is not able to influence the performance of activities of daily 

living. 

 

Keywords: Physical Therapy Specialty. Episodic Memory. Aging. Aged. Dependency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A queixa de perda de memória é muito frequente entre idosos (ALMEIDA, 1998), 

havendo grande concordância de que isso se trata de um fenômeno do envelhecimento normal 

do ser humano. Por ser uma queixa frequente na terceira idade, o declínio observado na 

memória com o envelhecimento tem sido o foco de diversos estudos que visam entender de 

que forma este processo afeta a vida do geronte. 

Salthouse
 
(1991) descreve que o declínio nas habilidades mnemônicas está relacionado à 

teoria do desuso, em que o estilo de vida assumido pelo idoso pode influenciar de forma 

negativa o funcionamento da memória. Durante o processo de envelhecimento, 

frequentemente, são adotadas condutas que levam os indivíduos a permanecerem em uma 

situação que oferece poucos estímulos cognitivos, prejudicando a aquisição, consolidação e 

evocação de um fato ou evento. Portanto, este desuso acaba por gerar perda da capacidade 

cognitiva, além da perda neuronal e sináptica inerente ao envelhecer.  

Nota-se que no processo de envelhecimento, as perdas relativas à memória episódica são 

maiores do que as relativas à memória semântica e sabe-se também que, no envelhecimento 

saudável, a memória implícita é a última a ser afetada (YASSUDA, LASCA e NERI, 2005). 

Dessa forma, torna-se importante investigar os fatores associados a esta perda, como forma de 

compreender sua relação com a qualidade de vida e a independência dos idosos para realizar 

suas atividades rotineiras. 

Apesar de os déficits de memória fazerem parte do envelhecimento saudável, seu bom 

funcionamento é essencial para a capacidade funcional do idoso (YASSUDA et al., 2006). 

Esta afirmação é bastante comum, no entanto, não há consenso entre os autores (TUCKER-

DROB, 2011; SALTHOUSE, 2004). 

A capacidade funcional é mensurada por meio de instrumentos padronizados que avaliam 

o desempenho do idoso para realização das atividades básicas de vida diária (ABVD), como 

tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, e instrumentais de vida diária (AIVD), como telefonar, 

fazer compras e cuidar das finanças (LINO et al., 2008). Paixão-Junior e Reichenhein
 
(2005) 

não encontraram nenhum instrumento com a finalidade de avaliação da independência dos 

idosos para as atividades avançadas de vida diária (atividades voluntárias sociais, 

ocupacionais e de recreação).  

Para Ramos, Simões e Albert (2001), o comprometimento cognitivo associado à 

dependência nas atividades do dia-a-dia está fortemente relacionado com mortalidade em 

idosos residentes em centros urbanos no Brasil. 
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Todas estas questões levantadas proclamam a necessidade de se ampliar a compreensão 

atual sobre as variáveis que estão relacionadas às queixas de memória, visto que a 

funcionalidade do idoso está relacionada à sua saúde e sua qualidade de vida e são relevantes 

para as decisões clínicas no contexto do envelhecimento (PAULO e YASSUDA, 2010). 

Na literatura internacional, observam-se alguns estudos em que se buscou verificar a 

existência de correlação entre memória episódica, funções executivas e independência nas 

atividades de vida diária (TUCKER-DROB, 2011; FARIAS et al., 2009; CAHN-WEINER et 

al., 2007).  No entanto, no Brasil, estas pesquisas são escassas. Investigar quais fatores estão 

relacionados ao declínio da capacidade funcional do idoso no processo de envelhecimento 

saudável em uma dada população, permite planejar condutas e políticas públicas eficazes de 

forma a promover qualidade de vida e melhorar os aspectos biopsicossociais destes idosos. 

Além disso, torna-se possível fornecer dados consistentes sobre determinadas correlações em 

uma amostra de idosos brasileiros confrontada com populações de outros países.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MEMÓRIA OU MEMÓRIAS? 

 

 No começo do século XIX, o estudo da atividade mental era parte da filosofia, sendo o 

principal método para o estudo da mente a introspecção – ato de observar os seus próprios 

estados mentais, tomando consciência destes. Isso acabou por abrir caminhos para alguns 

experimentos simples que objetivaram estudar o aprendizado e a memória, ao longo da 

metade deste mesmo século, o que levou a criação de uma escola empírica de psicologia 

chamada behaviorismo (MILNER, SQUIRE e KANDEL, 1998).  

 Surge em contrapartida, na década de 60, a psicologia cognitiva, que diferia do 

behaviorismo, por considerar todo o processo em que a informação sensorial era transformada 

em percepção e ação e não somente o estímulo (input) e o comportamento/resposta (output) 

(MILNER, SQUIRE e KANDEL, 1998). 

 O médico e filósofo Willian James, em 1880, definiu memória como sendo a presença 

consciente de um evento que aconteceu no passado do indivíduo (TULVING, 1989). Essa 

concepção de James não mudou muito ao longo de décadas. No entanto, nós usamos tal 

definição quando nos referimos a um tipo específico de memória – a memória episódica. 

James definiu também o que hoje chamamos de memória de longa e curta duração (memória 

primária e secundária de James) (SQUIRE, 2009). 

 Até metade do século XX a maior parte dos estudiosos duvidava que as funções 

mnemônicas estivessem localizadas em regiões cerebrais específicas (KUPFERMANN e 

KANDEL, 1995). Os experimentos de Lashley nessa época tiveram grande impacto nessas 

questões. O psicólogo Karl Lashley, em um experimento de 1920, treinou ratos a correrem em 

um labirinto a procura de alimento. Inicialmente, os ratos conseguiam encontrar os alimentos 

de forma mais demorada, pois entravam em locais sem saída e tinham que voltar. Após um 

tempo correndo no mesmo labirinto eles se tornavam mais ágeis nessa tarefa. Depois do 

treino, o córtex dos animais era lesionado e como resultado, o psicólogo encontrou que a 

dificuldade e o tempo na execução da tarefa estavam diretamente ligados ao tamanho da lesão 

e não a sua localização, sugerindo uma localização difusa da memória no córtex cerebral 

(BEAR, CONNORS e PARADISO, 2002). Para Bear, Connors e Paradiso (2002), os 

resultados de Lashley podem ser justificados pelo fato de a lesão provocada por ele ser 

bastante grande, podendo ter atingido diversas estruturas envolvidas no processamento da 
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memória. Além disso, estes mesmos autores acreditam que o rato é capaz de usar diversos 

outros sistemas para resolverem problemas de labirinto. 

  A primeira pessoa a obter evidências de que a memória era localizada em regiões 

específicas do cérebro humano foi o neurocirurgião Wild Penfield, na década de 40. Ele 

estimulava eletricamente o cérebro de alguns de seus pacientes que eram submetidos à 

cirurgia. Ao estimular o lobo temporal medial a resposta ao experimento foi uma recuperação 

de experiências prévias dos indivíduos estimulados. Apesar disso, Penfield não conseguiu 

convencer a comunidade científica de uma possível localização das funções de memória, uma 

vez que os seus pacientes apresentavam focos de crises epilépticas exatamente no lobo 

temporal medial e, dessa forma, a resposta pode ter sido devida a ativação desses focos. Outra 

questão seria que essa resposta só foi vista em oito por cento de todas as tentativas de 

estimulação do lobo temporal medial desses pacientes (KANDEL, KUPFERMANN e 

IVERSEN, 2003; KUPFERMANN e KANDEL, 1995). Bear, Connors e Paradiso (2002) 

apontam também que mesmo quando o lobo temporal medial era removido, a memória 

evocada ao se estimular esta área podia ser também evocada estimulando outro local, isto é, 

mesmo após a retirada do lobo temporal medial, aquela memória, em alguns pacientes, não 

era apagada.  

 Embora alguns estudos experimentais sobre memória tenham sido traçados por James 

e Ebbinghaus nas últimas décadas do século XIX e por Penfield, estas abordagens foram 

negligenciadas até os famosos estudos de Brenda Milner e colegas em 1950 com o paciente 

H.M. (DICKERSON e EICHENBAUM, 2010; PERGHER e STEIN, 2003). 

 H.M. sofreu um acidente de bicicleta quando tinha sete anos e começou a ter crises 

convulsivas aos dez anos, sendo que estas aumentaram de intensidade aos dezesseis. Ele 

começou a trabalhar e ficou por um tempo, mas aos 27 anos, em 1953, suas crises se tornaram 

tão intensas que ficou impossível manter o trabalho e uma vida normal. Scoville ofereceu a 

ele um procedimento cirúrgico experimental que havia executado anteriormente em pacientes 

psicóticos e a cirurgia foi aprovada pelo paciente e sua família. Quando Milner o visitou, suas 

crises convulsivas estavam controladas, mas agora ele possuía um grande déficit na memória 

(SQUIRE, 2009). 

 O paciente H.M. estudado por Brenda não era capaz de lembrar por muito tempo de 

eventos que aconteceram pós-cirurgia, principalmente quando sua atenção era desviada. Ele 

não conseguia lembrar-se de pessoas que foram recentemente introduzidas e subestimava sua 

idade, apesar de lembrar sua data de aniversário. No entanto, ele era capaz de lembrar-se de 

eventos de sua infância e juventude, como a escola, ensino médio, trabalhos ocupados 
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anteriormente. Além da amnésia anterógrada – não conseguir lembrar-se de um evento pós-

trauma – H.M. possuía uma amnésia retrógrada de 2 anos precedentes à cirurgia (MILNER, 

CORKIN e TEUBER, 1968). 

 Apesar do grande déficit de memória, H.M. mantinha alguns comportamentos e 

habilidades anteriores à cirurgia. 

 Em contextos sociais, H.M. é silencioso, e parece à vontade, com exceção de 
suas desculpas frequentes para o que ele teme poder ser considerado lapsos 

de boas maneiras, como esquecer nomes de pessoas a quem ele acaba de ser 

introduzido. É claro que ele não perdeu nada do traquejo social que adquiriu 
em sua juventude. Ele se mantém puro, embora tenha que ser lembrado de 

quando fazer a barba. Ele fala em um tom monótono, mas com uma boa 

articulação e um vocabulário que está de acordo com sua inteligência acima 

da média. Sua compreensão de linguagem é imperturbável: ele pode repetir e 
transformar frases com sintaxe e percebe o ponto de piadas, inclusive 

aquelas que giram em ambiguidade semântica (MILNER, CORKIN e 

TEUBER, 1968, p. 216). 

  Uma importante descoberta dos experimentos de Milner com o paciente H.M foi que 

ele era capaz de aprender a contornar uma estrela com duplo traço olhando em um espelho, 

uma tarefa que exige habilidades sensório-motora e visuo-motora e é adquirida com o treino. 

Este achado foi uma das primeiras evidências da existência de outros sistemas de memória 

(SQUIRE, 2009; MILNER, SQUIRE e KANDEL, 1998). 

  H.M. realizou uma ressecção bilateral, retirando estruturas do lobo temporal medial, 

mais precisamente, córtex temporal medial polar, complexo amigdaloide, todo o córtex 

entorrinal, 2 cm do giro denteado, hipocampo e complexo subicular (CORKIN et al., 1997). 

Devido à dificuldade para manter a informação de fatos e eventos armazenada por um período 

maior de tempo, isto é, dificuldade para a memória de longo-prazo e suas habilidades intactas 

para outros tipos de memória, como a memória de habilidades motoras e a capacidade de 

lembrar-se de nomes, eventos, situações por um curto período (MILNER, CORKIN e 

TEUBER, 1968), levou uma grande evidência de que o engrama – a representação física ou a 

localização da memória, segundo Bear, Connors e Paradiso (2002) – da memória declarativa 

estava localizado nas estruturas do lobo temporal medial. 

  Atualmente, utilizam-se duas principais classificações para os sistemas de memória, 

uma baseada no conteúdo que é armazenado e evocado e a outra no tempo em que a memória 

permanece disponível para ser evocada (PURVES et al., 2004). 

  Quanto ao conteúdo, existem dois tipos de memória, a declarativa ou explícita, isto é, 

acesso consciente a informação e sua posterior capacidade de verbalizá-la, e a não-declarativa 

ou implícita, em que são expressas por meio de mudanças no comportamento ou respostas 

fisiológicas, sem acesso consciente, como o aprendizado de andar de bicicleta, a tarefa de 
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desenhar olhando no espelho realizada pelo paciente H.M., condicionamento clássico e alguns 

reflexos (DICKERSON e EICHENBAUM, 2009).  

  A memória declarativa divide-se ainda em episódica e semântica. A memória 

semântica é a exibição de um conhecimento factual em que o tempo e o espaço sobre a fonte 

original da experiência não é conhecido, como por exemplo, saber a capital de um país 

(DICKERSON e EICHENBAUM, 2009). A memória episódica, por sua vez, é definida por 

Kim e Giovanello (2011) como uma memória de eventos e experiências que acontecem no 

passado do indivíduo. Além dessas, alguns autores consideram o priming como um outro tipo 

de memória. Priming seria uma a memória evocada quando possuímos pistas, por exemplo, 

de um local, nota musical, letra de música, entre outros (IZQUIERDO, 2002).  

  A outra forma de classificação da memória baseada no tempo em que ela permanece 

armazenada divide a memória em memória de curta-duração e memória de longa-duração, 

chamada por Willian James de memória primária e secundária, respectivamente. A memória 

de curta-duração é aquela que fica armazenada de uma a seis horas, tempo necessário para 

que possa haver o processo chamado de “consolidação”, isto é, o armazenamento por um 

maior tempo da memória. A memória de longa-duração pode ficar armazenada por meses ou 

até mesmo anos. Atualmente sabemos que a memória de curta-duração não é um tipo de 

memória inicial e/ou transitória e que ela e a memória de longa-duração envolvem processos 

paralelos e independentes (IZQUIRERDO, 2002). Um tipo de memória de curta duração é a 

memória de trabalho que nos permite guardar uma informação por segundos ou minutos 

enquanto ela for necessária para algum contexto (PURVES et al., 2004). 

  Por meio de pacientes lesionados e estudos experimentais com animais hoje temos 

evidências concretas das principais estruturas encefálicas envolvidas em cada tipo específico 

de memória. A figura 1 resume estes achados. 
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Figura 1 - Taxonomia dos sistemas de memória de mamíferos 

 
Fonte: ADAPTADO DE MILNER, SQUIRE E KANDEL, 1998 

 

2.2 A CAPACIDADE FUNCIONAL E O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 

 

Nos últimos anos, o Brasil vem vivendo um novo paradigma demográfico, uma vez 

que se tem observado uma redução da população economicamente ativa somada ao 

crescimento do número de idosos. Esse fenômeno tem recebido o nome de envelhecimento 

populacional e se relaciona diretamente com a queda da fecundidade e da mortalidade e 

aumento da esperança de vida, indicadores de saúde que também tem imprimido importantes 

mudanças no perfil epidemiológico da população através de alterações relevantes nos 

indicadores de morbimortalidade (IBGE, 2009).  

Este novo cenário populacional e epidemiológico tem despertado o interesse de 

profissionais para o estudo e realização de pesquisas científicas voltadas para a população 

idosa. Tal interesse tem como principal intuito elucidar as alterações do organismo que 

ocorrem durante o processo de envelhecimento, principalmente aquelas que resultam em 

perda da capacidade funcional destes indivíduos (LOURENÇO, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o idoso no Brasil e em outros 

países em desenvolvimento, todo indivíduo que ultrapassa os 60 anos. Ao alcançar esta idade 

o individuo começa a sofrer modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e 
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psicológicas que resultam na redução das reservas funcionais de diversos órgãos e sistemas do 

organismo, podendo gerar prejuízos (ZAMBALDI et al., 2007). 

Dentre as alterações que ocorrem durante o processo natural de envelhecimento, 

podemos destacar as mudanças na estrutura física, como diminuição da visão, audição, força, 

flexibilidade, resistência e capacidade cardiorrespiratória, e as mentais, como alteração da 

memória, criatividade, atenção e iniciativa. Além destas ainda ocorrem modificações na 

sexualidade e sociabilidade, afetando os aspectos psicológicos desses idosos. Estas mudanças 

podem produzir nestes indivíduos uma ideia de perda, acarretando ainda transtornos 

emocionais (HOTOTIAN et al., 2008). 

O avançar da idade ainda pode reduzir a capacidade funcional do corpo, trazendo 

prejuízos para desempenho motor que, consequentemente, repercute de maneira direta e 

negativa na autonomia dos idosos. O grau de comprometimento e sua importância variam em 

função da forma como cada indivíduo se adapta as modificações ocorridas nesta etapa da vida 

e podem ainda estar ligados a vários fatores, dentre os quais podemos ressaltar o 

sedentarismo, tabagismo e alimentação inadequada (RODRIGUES et al., 2010; ALENCAR, 

BEZERRA e DANTAS, 2009). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa elucida a perda da capacidade funcional 

como o principal problema que afeta esta população. Além disso, destaca que as perdas de 

habilidades físicas e mentais nas atividades básicas e instrumentais de vida diária repercutem 

de maneira negativa para a qualidade de vida da maioria desses idosos (BRASIL, 2006).  

A OMS (2003, p.16), através da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), 

conceitua capacidade como “um construto que visa indicar o máximo provável de 

funcionalidade que uma pessoa pode atingir num dado domínio num dado momento”. 

Capacidade funcional, portanto, significa o potencial que a pessoa idosa tem para realizar uma 

atividade, isto é, sua capacidade existente, que pode ou não ser utilizada. Vale a pena fazer a 

diferenciação deste conceito com o de desempenho, uma vez que este indica o que o idoso 

realmente faz no seu dia a dia (BRASIL, 2006). 

O conceito de capacidade funcional é complexo e os termos autonomia e 

independência se destacam por estarem interligados e interdependentes com aquele. Portanto, 

segundo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), autonomia pode ser compreendida como auto-

governo, ou seja, liberdade para agir e tomar decisões. Já independência significa ser capaz de 

realizar atividades sem ajuda de outras pessoas.  
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As modificações que ocorrem de forma natural ao envelhecimento, somadas a 

inúmeros fatores podem afetar a funcionalidade dos idosos, resultando, consequentemente, em 

uma incapacidade (ZAMBALDI et al., 2007). 

Rosa e colaboradores (2003) detectaram que a perda da capacidade funcional era 36 

vezes maior para idosos acima de 80 anos quando comparados a idosos mais jovens. Os 

autores ainda citam que idosos com baixa escolaridade apresentavam chances cinco vezes 

maiores de desenvolver dependência. Idosos viúvos também apresentavam maior propensão 

para perda de independência. Também foram evidenciados outros aspectos que contribuem 

para a perda da capacidade funcional como os referentes à saúde e relações sociais. 

Outros autores também constataram que a capacidade funcional é comprometida por 

diversos fatores sociodemográficos e econômicos, tais como idade, autopercepção de saúde e 

baixa escolaridade (ALVES, LEITE e MACHADO, 2010; GIACOMIN et al., 2008; MACIEL 

e GUERRA, 2007; SANTOS et al., 2007; PARAHYBA e SIMÕES, 2006). As doenças 

crônicas também apresentaram forte influência sobre a capacidade funcional (ALVES, LEITE 

e MACHADO, 2010; GIACOMIN et al., 2008; SANTOS et al., 2007).  

Estudos também evidenciaram que as mulheres idosas apresentam maior 

probabilidade de apresentar prejuízo funcional do que os homens.  Esta diferença pode ser 

explicada pelo fato das mulheres possuírem maior expectativa de vida e maior prevalência de 

doenças crônicas incapacitantes não fatais (ALVES, LEITE e MACHADO, 2010; 

GIACOMIN et al., 2008; MACIEL e GUERRA, 2007; SANTOS et al., 2007; PARAHYBA e 

SIMÕES, 2006). 

A perda de capacidade funcional traz prejuízos significativos para o envelhecimento, 

como por exemplo, a dependência, fragilidade, institucionalização, risco aumentado de 

quedas, problemas de mobilidade e morte (GUIMARÃES et al., 2004). Segundo o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2006), a dependência para o desempenho das atividades de vida diária 

tende a aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% entre os com 90 

ou mais anos. Além disso, a dependência é o maior temor nessa faixa etária. 

A avaliação da capacidade funcional é um importante preditivo de saúde para os 

idosos (MILLÁN-CALENTI, 2010). O estado funcional é a dimensão base para a avaliação 

geriátrica, uma vez que permite aos profissionais de saúde conhecer as condições de saúde do 

paciente, como a presença de comorbidades e incapacidades e relacionar como estas 

dificuldades exercem influência em sua qualidade de vida (BRASIL, 2006; PAIXÃO e 

REIHENCHEIMP, 2005). 
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Os instrumentos para a avaliação funcional podem utilizar diferentes dimensões: 

física, psicológica, funcional, social, entre outras. As avaliações podem ser unidimensionais, 

mistas ou globais (DUARTE, ANDRADE e LEBRÃO, 2007). As escalas de capacidade 

funcional mais utilizadas em estudos gerontológicos nacionais e internacionais e citadas pela 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006) são a Escala de Katz e Escala de 

Lawton & Brody. 

A capacidade de realizar as atividades cotidianas, sem a necessidade de terceiros 

aparece com um excelente indicador de envelhecimento bem sucedido e de qualidade de vida, 

surgindo, assim, com um novo paradigma de saúde (BRASIL, 2006; GUIMARÃES et al., 

2004). 

Kahn (2004) descreve o envelhecimento bem sucedido como firmado em três pilares 

fundamentais: mínimo risco de doenças e incapacidades, manutenção da função física e 

mental e engajamento com a vida. Estes pilares são condições que todos devem buscar a fim 

de envelhecer de forma independente e autônoma. 

A promoção de um envelhecimento saudável e ativo está ligada a saúde física, mental, 

social e o potencial de cada indivíduo para a realização de atividades de trabalho e lazer 

(OMS, 2005). Portanto, o idoso considerado saudável é aquele que possui autonomia, 

independência e capacidade de gerir sua vida sem a influencia de terceiros, isto é, capacidade 

de escolher suas atividades de lazer, trabalho e convívio social e realizá-las de forma 

independente (OLIVEIRA e MATTOS, 2012; CUNHA et al., 2009). 

 

2.3 A MEMÓRIA EPISÓDICA NO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E O PARADOXO 

DE SUA RELAÇÃO COM A CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

No decorrer do processo de envelhecimento, não somente a saúde física é alterada, mas 

também ocorre declínio das habilidades cognitivas (KIM e GIOVANELLO, 2011).  Sabe-se 

que a partir da terceira década de vida, ocorrem modificações no sistema nervoso central que 

resultam em declínio destas habilidades (GURGEL e SISTO, 2010).  

 No envelhecimento, alguns componentes funcionais da cognição podem ter sua 

capacidade diminuída naturalmente com a idade (OMS, 2005). Essa diminuição pode levar a 

incapacidades neurológicas que se refletem de várias formas em um organismo idoso. Sabe-se 

que a perda gradual de memória é uma das mais comuns (HAMDAN e CORRÊA, 2009).  

Dentre os tipos de memória, a memória episódica é a mais afetada pelo envelhecimento 

cognitivo. Uma redução nos mecanismos da atenção podem explicar pelo menos alguns 
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aspectos do declínio da memória episódica relacionadas à idade (KIM e GIOVANELLO, 

2011). Além disso, diversas alterações no funcionamento mnemônico são documentadas na 

literatura e são esperadas no envelhecimento saudável (YASSUDA, 2002 apud YASSUDA, 

LASCA e NERI, 2005). 

Segundo o estudo de Small, Dixon e McCardle (2011), o desempenho cognitivo sofre 

quedas significativas somente após os 75 anos, sendo a magnitude desses decréscimos 

bastante heterogenia entre os vários domínios cognitivos. Nesta faixa etária, ocorre uma 

aceleração aparente deste declínio, afetando, por exemplo, o desempenho da memória 

episódica. Além disso, estes autores observaram que o autorrelato das condições de saúde 

relacionou-se com as medidas de velocidade de processamento e com a memória episódica. 

Desta forma, pode-se inferir que piores condições de saúde estão associadas a um 

desempenho cognitivo mais pobre. 

Embora seja consenso a existência de um declínio do desempenho de memória 

episódica no envelhecimento saudável, a relação deste desempenho com a capacidade 

funcional constitui-se em um paradoxo (TUCKER-DROB, 2011).  

 Salthouse (2004) corrobora Tucker-Drob (2011) ao afirmar que o declínio nas 

habilidades cognitivas começa na vida adulta e apresenta quatro hipóteses do porquê de tais 

declínios não gerarem grandes consequências na vida dos indivíduos. Este autor acredita que 

as funções cognitivas somente representam um dos componentes para a execução bem 

sucedida de nossas atividades. Para ele, motivação e persistência são também importantes 

fatores que não estão relacionados a idade ou que podem tomar cursos diferentes durante o 

envelhecimento. Uma segunda explanação dada seria que poucas atividades de nosso 

cotidiano exigem um desempenho máximo, sendo assim, os declínios, sejam em qualquer um 

de nossos domínios, raramente exercem efeitos limitantes em nossas atividades diárias. Tal 

fator deve-se também a nossa capacidade de adaptação e modificação do ambiente no qual 

vivemos. Salthouse (2004) aponta também que o conhecimento acumulado em nossa vivência 

pode ser extrapolado para novas situações, não sendo necessário, portanto, ativação e 

processamento de todos os sistemas envolvidos na cognição da mesma forma que quando 

estamos em um ambiente ou tarefa absolutamente novos para nós. 

 Tucker-Drob (2011) faz uma consideração importante com base nos critérios 

diagnósticos estabelecidos para a demência, sendo que, para que este seja confirmado, é 

necessário que haja declínio da função cognitiva associada à diminuição ou perda da função 

social e ocupacional. Esta assertiva acaba por deixar evidente que seria esperado no 
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envelhecimento saudável um declínio na cognição com ausência da perda da capacidade 

funcional.  

Apesar de tudo isso, muitos autores afirmam que o bom funcionamento da memória é 

de fundamental importância para uma vida autônoma e independente durante o processo de 

envelhecimento (DIAS e LIMA, 2012; YASSUDA et al., 2006; PERGHER e STEIN, 2003; 

RAMOS, 2003). 

 Uma questão que deve receber uma maior atenção no envelhecimento, por, 

principalmente, oferecer uma nova hipótese do motivo que talvez, a perda de memória não 

influencie diretamente a independência de idosos é a teoria da auto-eficácia. Esta teoria 

explicita “que o nível de confiança dos indivíduos em suas habilidades é um fator motivador e 

regulador de seus comportamentos” (YASSUDA, LASCA e NERI, 2005, p. 80). Dessa 

forma, infere-se que indivíduos que possuem maior auto-eficácia empenham-se e dedicam-se 

mais a aprender novas tarefas e resolver novos problemas. Com base nessa visão, supõe-se 

que a perda de memória no envelhecimento não seria tão capaz de influenciar negativamente 

a capacidade funcional do indivíduo, se este tem plena confiança e convicção de que é capaz 

de realizar as suas atividades da mesma forma que antes. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Verificar a associação entre memória episódica e capacidade funcional no processo de 

envelhecimento saudável. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a capacidade funcional para a realização das atividades básicas de vida diária 

e para as atividades instrumentais de vida diária em uma amostra de idosos de Juiz de 

Fora, Minas Gerais, Brasil; 

- avaliar o desempenho em tarefa de memória episódica dos idosos selecionados; 

- verificar a associação entre fatores socioeconômicos e a capacidade funcional; 

 - verificar a associação entre os fatores socioeconômicos e desempenho em tarefa de 

memória episódica. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 AMOSTRA 

 

Foram recrutados sessenta e quatro idosos, aleatoriamente, de centros de convivência para 

a terceira idade da cidade Juiz de Fora-MG, do Serviço de Fisioterapia do Hospital 

Universitário da Universidade Federal Juiz de Fora – HU/UFJF e também idosos da 

coumidade abordados diretamente pelos pesquisadores do presente estudo. 

Como critérios de inclusão foram estabelecidos ter 60 anos ou mais, ser alfabetizado, não 

possuir diagnóstico de doenças incapacitantes, demência, depressão e estar com doenças 

crônicas controladas, caso possua. Estes dados foram obtidos de forma direta durante a 

abordagem inicial aos sujeitos e confirmado por meio do questionário semiestruturado 

aplicado posteriormente. Os critérios de exclusão foram: o idoso ser classificado como 

dependente, seja parcialmente ou totalmente, por um dos instrumentos utilizados, não sendo, 

portanto, compatível com a definição de envelhecimento bem-sucedido proposto por Kahn 

(2004), identificação no momento da aplicação dos testes e questionário de que o idoso não 

era capaz de entender o que estava sendo proposto, dificuldades de leitura por possível 

analfabetismo mesmo tendo declarado alguma escolaridade e identificação, no momento da 

realização dos procedimentos, de algum dos critérios não compatíveis com os de inclusão do 

presente estudo.  

Durante a realização dos procedimentos, quatro dos sessenta e quatro sujeitos foram 

excluídos. Um por ter relatado uso de antidepressivos, outro por possuir hipótese diagnóstica 

de Demência de Alzheimer, o terceiro por exibir dificuldades de leitura e o último pelo fato 

do local eleito por ele, para aplicação dos questionários, escalas e testes não ter oferecido as 

condições adequadas, tais como, ambiente com privacidade, silencioso e com luminosidade 

adequada. Portanto, a amostra final foi composta por sessenta idosos. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

 

Inicialmente todos os instrumentos foram aplicados em uma sala, individualmente com 

cada idoso, nas dependências da Faculdade de Fisioterapia da UFJF. Posteriormente, foi 

cedida uma sala no Polo de Enriquecimento Cultural para a Terceira Idade da Casa de Cultura 

pertencente à mesma instituição, onde todos os instrumentos passaram a ser aplicados da 

mesma forma nos idosos que frequentavam alguma atividade ofertada no local. Além disso, 
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quando o idoso apresentasse alguma dificuldade de deslocamento para os lugares pré-

determinados, o estudo poderia ser desenvolvido em sua residência, desde que esta oferecesse 

as condições descritas anteriormente (luminosidade adequada, privacidade e silêncio). 

Os idosos aptos a participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), e posteriormente foi aplicado um questionário semiestruturado contendo 

dados pessoais e hábitos de vida, como nome, idade, estado civil, situação trabalhista, doenças 

atuais e pregressas, escolaridade, medicamentos em uso, atividade física (frequência e 

intensidade), atividades de lazer, entre outras.  

As Escala de Katz
 
(KATZ et al., 1970) e Lawton & Brody

 
(1969) foram os instrumentos 

eleitos para a avaliação da independência dos idosos quanto as ABVD e as AIVD, 

respectivamente. A Escala de Katz
 
(KATZ et al., 1970) encontra-se validada para a população 

brasileira (LINO et al., 2008).  Não foi encontrado nenhum estudo de validação da Escala de 

Lawton & Brody, mas Paixão-Junior e Reichenhein
 
(2005) encontraram 23 estudos brasileiros 

que a utilizaram como instrumento, mostrando que esta escala é amplamente adotada em 

nosso contexto. 

Na escala de Katz são realizadas perguntas com respostas dicotômicas (Sim ou Não), onde 

cada resposta afirmativa equivale a um ponto. Na somatória final, os idosos com pontuação 

igual a cinco ou seis são classificados como independentes; aqueles com quatro ou três pontos 

são classificados como parcialmente dependentes e os com dois pontos ou menos, totalmente 

dependentes (LINO et al., 2008; KATZ et al., 1970) . Para a escala de Lawton e Brody cada 

questão possui três alternativas, com seus respectivos valores: realiza sem ajuda (três pontos), 

realiza com ajuda parcial (dois pontos), não consegue realizar (um ponto). A pontuação 

máxima que pode ser obtida é de vinte e sete pontos. Sendo assim, são considerados 

independentes aqueles com pontuação entre dezenove a vinte e sete, dependentes parciais com 

pontuação entre dez e dezoito pontos e dependentes, aqueles com pontuação abaixo de nove 

pontos (LAWTON e BRODY, 1969). 

Após a aplicação dessas escalas, foi aplicado o teste de memória episódica. Esse teste 

consiste em quatro listas de supermercado criadas por West e Thorn (2001), validadas e 

adaptadas ao português por Yassuda, Lasca e Neri (2005). As autoras (2005) validaram e 

adaptaram estas listas com a finalidade de obter um instrumento capaz de avaliar o 

desempenho em memória episódica inicialmente, realizar uma intervenção, e ter outras listas 

equivalentes em grau de dificuldade que pudessem ser usadas como forma de reavaliação 

deste desempenho após as intervenções. Como este se trata de um estudo transversal em que 

se realiza uma única avaliação, resolveu-se então, aplicar somente duas listas (lista A e lista 
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B), com um intervalo de aproximadamente um minuto entre elas, e foi considerado o melhor 

resultado pelos pesquisadores. O motivo desta conduta baseia-se no fato de que após a 

aplicação de testes de memorização consecutivos há o chamado “processo de interferência 

proativa”, em que a memorização dos itens de uma primeira lista interfere na evocação dos 

itens de uma segunda (PERGHER e STEIN, 2003). No entanto, resolveu-se aplicar mais uma 

lista caso o idoso não tenha entendido completamente a tarefa proposta e para se ter mais uma 

chance de avaliar seu real desempenho no teste de memória episódica proposto e verificar se 

existiu um efeito proveniente do aprendizado e aperfeiçoamento da tarefa. Os idosos tiveram 

cinco minutos para memorizar os itens contidos em cada lista e posteriormente, três minutos 

para escrever o que fosse lembrado de cada uma delas, tendo sido pontuados por cada item 

lembrado. 

Todos os questionários, escalas e testes foram aplicados por dois acadêmicos que 

previamente realizaram um treino com dois idosos para aumentar a confiabilidade 

interexaminador.  

 

4.3 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do Software estatístico Sphinx 

Lexica & Eureka, versão 5.0. Na primeira etapa, foi realizado o teste de Levine para verificar 

a normalidade dos dados submetidos à análise para (p<0,05). Após constatação de que os 

dados se distribuíram de forma aproximadamente normal, foram realizados procedimentos de 

análise de estatística descritiva e plotagem de gráficos de barra, que são utilizados quando se 

tem uma escala numérica comum. Os gráficos assim obtidos tiveram como objetivo 

demonstrar o comportamento das variáveis “Independência para as atividades de vida diária” 

e “Número de doenças crônicas”. Na segunda etapa da análise, todas as variáveis foram 

organizadas de forma categórica nominal e utilizou-se o teste Qui-quadrado múltiplo para 

verificar a existência de associações ou dissociações entre elas, sendo considerado para tal, o 

nível de significância de (p<0,05). Posteriormente, foram consideradas somente as variáveis 

numéricas, e para verificar a existência de correlação entre elas, utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson, para (p<0,05).  

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 
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Este estudo cumpriu os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da Universidade Federal de Juiz de 

Fora- CEP/UFJF, sob o parecer 018/2011, além do atendimento a legislação pertinente. 
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5 RESULTADOS 

 

A média de idade dos sessenta idosos foi 69,55 anos (DP ±7,72) com coeficiente de 

variação (11%). 51,7% dos idosos têm até 68 anos, revelando ainda uma predominância de 

idosos com idades mais baixas. Quanto ao sexo, 90% são do sexo feminino, 36,7 % são 

casados e encontramos a mesma porcentagem de idosos viúvos. A média de anos completos 

estudados apresentada pela amostra foi de 9,67 anos (DP ±4,86) com coeficiente de variação 

(50,2%). A análise revelou que 36,7% dos sujeitos tinham 12 anos ou mais de escolaridade.  

Quanto à situação trabalhista, 88,3% são aposentados, pensionistas ou nunca trabalharam. Em 

relação às idosas, das 49 inativas, 93,9% são aposentadas e apenas 6,1% são somente 

pensionistas. Quase metade (41,7%) dos idosos possui uma renda mensal de um a dois 

salários mínimos.  

A média de desempenho em tarefa de memória episódica foi 14,05 itens (DP ±6,43) com 

coeficiente de variação (45,8%), sendo que 41,7% dos idosos se lembraram de 7 a 13 itens em 

uma das listas. A Figura 2 mostra a distribuição por frequências deste desempenho. 

 

Figura 2 - Frequências de desempenho em memória episódica Memória Episódica

Memória Episódica

10 pontos 4 6,7%

11 pontos 4 6,7%

12 pontos 4 6,7%

13 pontos 2 3,3%

14 pontos 3 5,0%

15 pontos 9 15,0%

17 pontos 1 1,7%

19 pontos 5 8,3%

20 pontos 1 1,7%

22 pontos 1 1,7%

23 pontos 1 1,7%

24 pontos 1 1,7%

25 pontos 2 3,3%

26 pontos 3 5,0%

27 pontos 1 1,7%

5 pontos 2 3,3%

6 pontos 3 5,0%

7 pontos 2 3,3%

8 pontos 3 5,0%

9 pontos 6 10,0%

... 2 3,3%

Total 60 100,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 pontos 6,7%

11 pontos 6,7%

12 pontos 6,7%

13 pontos 3,3%

14 pontos 5,0%

15 pontos 15,0%

17 pontos 1,7%

19 pontos 8,3%

20 pontos 1,7%

22 pontos 1,7%

23 pontos 1,7%

24 pontos 1,7%

25 pontos 3,3%

26 pontos 5,0%

27 pontos 1,7%

5 pontos 3,3%

6 pontos 5,0%

7 pontos 3,3%

8 pontos 5,0%

9 pontos 10,0%

... 3,3%

 

Fonte: DADOS DA PESQUISA, JUIZ DE FORA/MG, 2013 

 

 Pelo questionário semi-estruturado foi constatado também que 70% dos voluntários 

relataram praticar algum tipo de atividade física regular e 63,3% relataram realizar alguma 

outra atividade de lazer. Ao serem questionados sobre dificuldades para enxergar, 97,6% 
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responderam que sim. Em relação à audição, 23,3% dos idosos relataram também dificuldades 

em ouvir e 70% responderam que possuem esquecimentos frequentes, sendo que 55% destes 

responderam que tais esquecimentos interferem de alguma forma nas suas atividades do dia-a-

dia. Quanto ao número de doenças crônicas apresentado pelos voluntários, 20% não 

apresentam nenhuma doença crônica e 38,3% possuem apenas uma doença crônica. A figura 

3 mostra esta distribuição e o Gráfico 1 apresenta as principais doenças crônicas manifestadas 

nos voluntários do estudo, mostrando que as mais prevalentes são hipertensão e artropatias de 

um modo geral. 

 

Figura 3 - Frequência de doenças crônicas 

 

Fonte: DADOS DA PESQUISA, JUIZ DE FORA/MG, 2013 

 

Gráfico 1 - Prevalência das principais doenças crônicas 

 

Fonte: DADOS DA PESQUISA, JUIZ DE FORA/MG, 2013 

 

Nos instrumentos que avaliam a independência funcional do idoso, todos os participantes 

foram classificados como totalmente independentes. No entanto, algumas funções 

apresentaram declínio. Na escala de Katz (1970), 10% dos voluntários obtiveram pontuação 

igual a 5 e os outros 90% apresentaram escore máximo (6 pontos). Na escala de Lawton & 

Brody (1969), 1,7% dos idosos obtiveram pontuação inferior a 21, 5% entre 21 a 23 pontos e, 

93,3% obtiveram 23 ou mais pontos, sendo que destes, 76,8% relataram ser capazes de 
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realizar todas as atividades desta escala sem nenhuma ajuda, isto é, obtiveram a pontuação 

máxima. Na avaliação das atividades instrumentais de vida diária, a atividade que os idosos 

apresentaram maior dependência foi conseguir realizar pequenos trabalhos manuais, como 

pequenos reparos. Nas atividades básicas de vida diária, a única que apresentou declínio foi a 

continência. Observou-se também um maior declínio nas atividades instrumentais do que nas 

atividades básicas na amostra estudada. Os gráficos 2 e 3 evidenciam este comportamento e 

mostram a independência dos idosos por atividades em cada escala. 

 

Gráfico 2 - Independência para as ABVD 

 

Fonte: DADOS DA PESQUISA, JUIZ DE FORA/MG, 2013 

 

Gráfico 3 - Independência para as AIVD 

 

Fonte: DADOS DA PESQUISA, JUIZ DE FORA/MG, 2013 

 

Ao aplicar o teste Qui-quadrado múltiplo, somente as variáveis prática de atividade física 

e prática de atividade de lazer revelaram uma associação relevante e estatisticamente 

significativa (p<0,05).  
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Com o coeficiente de correlação de Pearson, escolaridade com desempenho no teste de 

memória episódica (r=0,640) e número de doenças crônicas com independência nas atividades 

básicas de vida diária pela Escala de Katz (r=-0,356) apresentaram uma correlação com 

significância estatística (p<0,05). 

Não foi encontrada nenhuma associação significante entre desempenho em tarefa de 

memória episódica e Escala de Katz (1970) e Escala de Lawton & Brody (1969). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Segundo dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(IBGE, 2010), aproximadamente 55,1% dos idosos brasileiros têm entre 60 e 69 anos, 

justificando a alta predominância de idosos jovens em nossa amostra. Dados deste mesmo 

Censo nos mostram também que dividindo idosos por faixas etárias e sexo, o número de 

mulheres é sempre maior que o de homens e que em faixas etárias mais avançadas, o número 

de idosas chega a ser quase o dobro do de idosos. 

Quanto ao desempenho em tarefa de memória episódica, resolvemos utilizar duas listas (A 

e B) validadas e adaptadas transculturalmente por Yassuda, Lasca e Neri (2005) e considerar 

o melhor resultado. A média de itens lembrados por nossa amostra foi de 14,05, sendo similar 

a das quatro listas do estudo citado. A média de anos estudados pelos idosos da pesquisa das 

referidas autoras foi de 10,4 e a de idade foi de 62,6 anos. No nosso estudo a média de idade 

dos idosos foi maior e a de anos completos estudados foi menor.  

Embora não encontrado neste trabalho, o declínio de memória episódica associado ao 

aumento da idade é bem reportado na literatura (SALAMI, ERIKSSON e NYBERG, 2012; 

ST-LAURENT et al., 2011; ZAHODNE et al., 2011; SMALL, DIXON e MCARDLE, 2011). 

Acreditamos que nossos resultados possam ser justificados pela menor idade dos idosos 

estudados. De acordo com Small, Dixon, McArdle (2011)
 
existe um declínio leve na memória 

episódica antes dos 75 anos de idade, no entanto, este se torna acentuado, somente após esta 

mesma idade. Além disso, acreditamos que se houvesse um grupo controle de jovens para 

confrontar com o desempenho dos idosos, certamente tal diferença seria evidenciada, mas isso 

não fez parte dos objetivos do nosso estudo. 

Nossos resultados demonstraram que existe uma associação entre escolaridade e 

desempenho em memória episódica. Tal achado é corroborado pela literatura, em que, 

segundo alguns autores, educação desempenha um papel fundamental para uma memória 

bem-sucedida no envelhecimento (SMALL, DIXON e MCARDLE, 2011; LACHMAN, 

2010). Zahodne e colegas (2011) descreveram um melhor desempenho em memória episódica 

de idosos com alta escolaridade comparada com idosos de baixa escolaridade e mesma idade. 

No entanto, o declínio observado na memória episódica ao longo dos anos foi semelhante em 

ambos os grupos, sugerindo que a escolaridade pouco influencia no curso da memória no 

processo de envelhecimento. 

Nossos achados afirmam a existência de correlação entre número de doenças crônicas e 

independência para atividades básicas de vida diária. Tais achados são semelhantes aos 
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encontrados na literatura (ALVES, LEITE e MACHADO, 2010; GIACOMIN et al., 2008; 

SANTOS et al., 2007). Assim como em outros estudos (ALVES, LEITE e MACHADO, 

2010; GIACOMIN et al., 2008; SANTOS et al., 2007),  hipertensão e artropatias foram as 

maiores morbidades encontradas e estas pesquisas afirmam que elas estão entre as que mais 

interferem na capacidade funcional. Além disso, artropatias interfere diretamente na 

mobilidade e acreditamos que isso possa justificar sua associação somente com a 

independência nas atividades básicas e não também com as instrumentais. 

Quanto as demais variáveis sociodemográficas e a capacidade funcional, o presente estudo 

não encontrou nenhuma associação entre esta e aquelas, embora bem documentadas na 

literatura. Siqueira e colegas (2004) também não encontraram associação entre funcionalidade 

e idade em idosos internados. Os autores justificaram este achado pela baixa capacidade 

funcional dos idosos no início da internação, o que não foi corroborado pelo presente estudo, 

em que todos os idosos foram classificados como independentes tanto para as atividades 

básicas, quanto para as instrumentais de vida diária. Outros estudos também não evidenciaram 

da mesma forma, esta associação (CAHN-WHEINER et al., 2011; GIACOMIN et al., 2008; 

CONVERSOR e LARTELLI, 2007). Farias e colegas (2007) da mesma forma, não 

encontraram relação entre idade, escolaridade, sexo e independência em atividades 

instrumentais de vida diária. Acreditamos que a falta de padronização dos instrumentos 

utilizados para avaliação da capacidade funcional dentre os estudos, assim como os critérios 

de seleção da amostra estudada, possam justificar, ao menos em parte, as divergências entre 

estes resultados. 

 Embora não tenha sido o objetivo do presente estudo verificar a prevalência de 

incapacidade funcional na população representada, por se tratar de uma amostra de 

conveniência composta, em sua maioria, por idosos de centros de convivência, com um perfil 

mais ativo e engajado socialmente, vale citar que todos os indivíduos foram classificados 

como independentes tanto pela Escala de Katz quanto pela de Lawton. Maciel e Guerra
 
(2007) 

encontraram, por sua vez, em uma amostra representativa, composta por 310 idosos residentes 

na comunidade, uma prevalência de incapacidade funcional de 13,2% pela Escala de Katz e 

de 52,6% na Escala de Lawton na amostra estudada. 

 Ao confrontar os gráficos de independência dos idosos para as ABVD com o de 

AIVD, observa-se que esta declina primeiro que aquela no processo de envelhecimento bem-

sucedido. Maciel e Guerra
 
(2007) descrevem que as ABVD são atividades elementares, 

inerentes à sobrevivência do indivíduo, por esse motivo, espera-se que o seu declínio ocorra 

somente após o declínio nas AIVD, que são atividades mais complexas.  
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 No presente trabalho não foi encontrado nenhuma associação entre desempenho em 

memória episódica com as Escalas de Katz e Lawton & Brody, sugerindo não haver 

correlação entre memória episódica e capacidade funcional no processo de envelhecimento 

saudável. Tucker-Drob (2011) ao fazer uma série de considerações, afirma a existência de um 

paradoxo sobre a relação entre memória episódica e capacidade funcional em idosos 

saudáveis. Vale ressaltar que o estudo deste autor apresenta dois resultados muito relevantes. 

Primeiro, ele encontrou uma forte correlação entre alterações cognitivas, incluindo a memória 

episódica como variável, e mudanças na execução das atividades de vida diária, quando estas 

foram avaliadas de forma objetiva por um dos pesquisadores do estudo. No entanto, o 

segundo resultado demonstrou que quando a capacidade de realização das atividades de vida 

diária foi mensurada pelo autorrelato dos idosos, não houve associação entre cognição e 

funções da vida diária. Além disso, essas funções mensuradas objetivamente e autorreportadas 

tiveram uma fraca correlação, indicando que os idosos não são bons juízes sobre sua 

capacidade funcional. Estes achados são de suma importância, pois muitos clínicos e muitas 

pesquisas, como no caso desta, utilizam instrumentos em que o idoso relata sua capacidade de 

executar as tarefas diárias, o que pode não constituir na maioria das vezes uma avaliação 

fidedigna. No entanto, este autor não utilizou os mesmos instrumentos para avaliação da 

capacidade funcional que o presente estudo. 

 Farias e colaboradores (2009) encontraram uma associação significante entre memória 

episódica e independência nas atividades instrumentais de vida diária em um estudo 

longitudinal de cinco anos. Cahn-Weiner e colegas (2007) também encontraram a mesma 

associação, embora tenham demonstrado que somente funções executivas, que não foi 

avaliada pelo presente estudo, foi uma variável que previu independentemente declínio, ao 

longo do tempo, nas AIVD. Um aspecto merece destaque em relação a estes dois trabalhos: 

ambos os estudos incluíram também em suas amostras indivíduos com comprometimento 

cognitivo leve e demência de Alzheimer, diferentemente deste, que incluiu somente 

indivíduos saudáveis. Acreditamos que isso possa justificar nossos resultados, uma vez que, 

um dos critérios diagnósticos de demência é uma perda da capacidade funcional do indivíduo 

associada à perda de memória (TUCKER-DROB, 2011). 

 Embora não encontrada tal associação, por meio da análise estatística considerando os 

resultados dos testes aplicados, uma análise qualitativa das variáveis, com base nas perguntas 

“O (A) Sr(a) esquece coisas no dia-a-dia?” e “Em que aspectos estes esquecimentos mais 

afetam sua vida no dia-a-dia?” revela que dos idosos que relataram ter esquecimentos 

frequentes, 55% também relataram que estes esquecimentos interferem no seu cotidiano de 
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alguma forma, revelando uma discrepância entre uma avaliação com um instrumento 

padronizado e uma entrevista semi-estruturada. Sendo assim, foi encontrada mais um 

diferença que, de certa forma, contradiz os achados de Tucker-Drob (2011). O perfil da nossa 

amostra, sendo composta de idosos engajados em atividades físicas, de lazer e sociais em 

centros de convivência, diferentemente dos sujeitos participantes do estudo citado, pode ser a 

chave para o entendimento destas questões. 

 Os estudos sobre funcionalidade e memória episódica no processo de envelhecimento, 

apresentam muitas diferenças relativas aos aspectos metodológicos e ao emprego de 

instrumentos que avaliam tanto a capacidade funcional quanto a memória episódica, podendo 

servir de justificativa para as divergências dos resultados entre eles. 

 Além disso, algumas limitações do nosso estudo merecem ser citadas. Primeiro, optou-

se como critério de não inclusão o diagnóstico clínico de quadros demenciais e de depressão e 

não uma avaliação por instrumentos de triagem. Dessa forma, o controle de tais critérios ficou 

a cargo da sensibilidade diagnóstica, sendo que alguns indivíduos podem ter sido incluídos, 

mesmo tendo algum comprometimento cognitivo leve e/ou depressão. No entanto, 

acreditamos que estes riscos sejam mínimos, devido ao perfil dos sujeitos participantes. Outro 

fator que merece atenção foi a seleção da amostra, que foi feita em quase sua totalidade, em 

centros de convivências (somente pouco mais de 18% foram recrutados na comunidade), 

cujos idosos tendem a apresentar um perfil mais ativo e engajado sociamente, podendo não 

ser uma representação fidedigna da população idosa brasileira. Além disso, o teste de 

memória aplicado exige que o indivíduo seja ao menos alfabetizado, obrigando-nos a não 

incluir os analfabetos, fazendo com que nossa amostra não seja representativa para esta 

parcela.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A relação entre variáveis sociodemográficas e econômicas com a capacidade funcional 

são bem descritas em nossa população. No entanto, nós encontramos somente uma associação 

entre doenças crônicas e independência funcional para as atividades básicas de vida diária. 

Sabe-se que as doenças crônicas fazem parte do envelhecimento e mesmo na presença destas, 

é possível viver com qualidade de vida e envelhecer de forma bem sucedida, desde que essas 

doenças estejam controladas. Apesar disso, alguns idosos apresentam uma associação de 

muitas doenças crônicas. Essa associação pode afetar o desempenho físico e a mobilidade, e 

somada a outros fatores ambientais, biológicos e sociais pode culminar em uma diminuição da 

capacidade funcional, principalmente de funções elementares, como a higiene pessoal e o 

autocuidado, que exigem mais do sistema motor do que da cognição.  

 Nós encontramos também uma associação entre memória episódica e escolaridade. A 

escolaridade tem sido apontada como um importante fator para uma boa saúde e qualidade de 

vida, pois uma alta escolaridade propicia maior acesso a informações, tecnologias e serviços 

de saúde. Além disso, sabe-se hoje que a escolaridade exerce um efeito protetor contra quadro 

demenciais, sendo, portanto, uma variável de suma importância na avaliação e triagem 

gerontológica. 

 Embora seja consenso na literatura a ocorrência de uma perda de memória episódica 

com o processo de envelhecimento, seus efeitos sobre a vida do geronte ainda apresentam 

resultados insuficientes e controversos. Nosso estudo sugere que a memória episódica e a 

capacidade funcional não estão associadas e algumas hipóteses podem ser levantadas para 

justificar esses achados.  Podemos supor que essa perda, embora considerável, não seja 

suficiente para impedir ou dificultar que o idoso mantenha sua independência e autonomia em 

relação as suas atividades de vida diária, pois estas não exigem um desempenho máximo para 

serem executadas e por serem tão rotineiras, talvez a memória episódica não seja o tipo de 

memória mais recrutada. Outra hipótese que acreditamos poder justificar nossos resultados é 

que a chave para o envelhecimento bem-sucedido e a manutenção da capacidade funcional 

está no conceito de autoeficácia, isto é, a crença do idoso na sua própria capacidade. Acreditar 

ser capaz de realizar uma atividade como antes pode ser um fator influenciador e tão 

motivador a ponto de compensar ou até mesmo ser a principal variável para a manutenção da 

independência funcional do idoso. Sendo assim, sugerimos que as futuras pesquisas deem um 

enfoque maior nessas questões, principalmente por envolver a capacidade funcional, um 
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constructo que tem sido referência e prioridade para as políticas públicas para idosos e 

elemento chave nas avaliações geriátricas e gerontológicas. 
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APÊNDICE A – Questionário Semi-estruturado 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO B – Escala de Katz (LINO et al., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

ANEXO C – Escala de Lawton & Brody (LAWTON e BRODY, 1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ANEXO D – Lista A (YASSUDA, LASCA e NERI, 2005) 
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ANEXO E – Lista B (YASSUDA, LASCA e NERI, 2005) 

 

 

 

 


