
Série Envelhecimento
Memória 



À medida que envelhecemos, a memória pode  
sofrer um pequeno declínio. Ocasionalmente,   
podemos esquecer onde colocamos os óculos,  
ou algum detalhe de um acontecimento, ou ter   
um branco para lembrar o nome de um conhecido.  

A memória de curto prazo (primária e secundária) é a mais afetada 
pela idade e está relacionada a problemas de atenção, capacidade 
de concentração e outros fatores como ansiedade, medo, etc. 

Segundo alguns estudiosos, a memória pode ser dividida em três tipos:

• Primária ou imediata:  armazena informações por curto espaço de tempo.

Se a informação não se repetir não será guardada.

• Secundária ou de fixação:  faz o armazenamento das informações 

recentes, aprendizado de coisas novas.

• Terciária ou de evocação:  armazena dados bem aprendidos, mais antigos,

fatos históricos e pessoais.



COMO PREVENIR A PERDA DE MEMÓRIA
Mantenha-se saudável e ativo: 
• Tenha uma alimentação saudável, com pouca gordura, rica 
   em vegetais, legumes e frutas.  Evite alimentos industrializados;
• Beba bastante líquido; 
• Faça exercícios regularmente; descanse bastante, durma bem à noite; 
• Limite a ingestão de álcool; 
• Pare de fumar;
• Seja social, passe tempo com amigos e familiares.

Cuide adequadamente das suas doenças de base, como pressão alta, 
diabetes, etc. Tome medicações corretamente e não falte às consultas.

Use somente medicamentos necessários, não tome vitaminas 
e suplementos alimentares sem a recomendação de um profissional 
de saúde (médico ou nutricionista).

Estimule sua atenção e capacidade de concentração com leituras, palavras 
cruzadas, jogos, trabalhos manuais, etc.

Adote estratégias para seus lapsos de memória, como guardar 
objetos de uso regular sempre no mesmo lugar, anotar compromissos   
e deixar em lugar visível, usar timer (despertador) quando for cozinhar,   
utilizar o forno, etc.

QUANDO DEVO ME PREOCUPAR E PROCURAR 
AVALIAÇÃO MÉDICA

A perda de memória pode indicar problemas mais sérios 
como demência quando:

• afetar a vida diária (ficar perdido em locais conhecidos,     
não reconhecer pessoas de convívio frequente, não conseguir 
  se fazer entender) ou
• for acompanhada de alterações de comportamento ou
• houver dificuldade para fazer coisas que exijam planejamento, 
  como elaborar uma lista de compras.

PROBLEMA DE MEMÓRIA ISOLADO NÃO SIGNIFICA 
QUE VOCÊ TEM DEMÊNCIA.
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