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MEMÓR I A



O que é a  
memória?
É a capacidade de aprender coisas novas, relacioná-
las com informações fixadas anteriormente e, a 
partir dessa combinação, criar novos conceitos, dos 
quais poderemos nos lembrar depois.

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 partir do momento em que tomamos contato 
com um novo conhecimento, ele precisa seguir 
uma sequência de passos até virar memória: 

•   O primeiro é o da atenção, em que os cinco 
sentidos captam a informação e enviam a 
mensagem ao cérebro. 

•   Depois, ocorre a codificação, quando algumas 
informações são fixadas e outras, não. 

•   Os conhecimentos são armazenados em áreas 
específicas do nosso cérebro, de acordo com a 
natureza da informação, e esta será associada a 
outras já existentes.

•   Quando a memória é solicitada, fazemos o 
resgate da informação, acessando os dados 
guardados nela. 

Fonte: livro Deu Branco, de Ana Alvarez (Best Seller).
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É verdade que existem  
vários tipos de memória?

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.

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.
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Dá para prevenir a perda?

Sim, com atitudes saudáveis, como as  
listadas a seguir:

•   Mantenha-se ativo e pratique exercícios 
físicos regularmente.

•   Cultive sua vida social, procure dar 
continuidade às suas atividades cotidianas e 
encontre as pessoas queridas.

•   Cuide da alimentação, minimizando 
o consumo de gorduras e alimentos 
industrializados. Beba bastante líquido e 
aumente a ingestão de frutas, verduras e 
legumes.
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Dá para prevenir a perda?

•   Pare de fumar e limite a ingestão de álcool.

•   Se tem doenças crônicas, como diabetes e 
hipertensão, é importante mantê-las sob 
controle, tomando a medicação indicada pelo 
médico e comparecendo às consultas de rotina.

•   Evite tomar qualquer tipo de remédio 
sem prescrição, até mesmo vitaminas ou 
suplementos.

•   Estimule sua mente com leitura, jogos, 
trabalhos manuais e atividades como 
palavras-cruzadas.

•   Crie estratégias para evitar esquecimentos: 
adicione o timer do celular ou um 
despertador para lembrar coisas importantes, 
quando estiver cozinhando e usando o forno, 
por exemplo. 

•   Guarde objetos que costuma perder sempre no 
mesmo lugar; anote os compromissos e faça 
listas. Essas são formas de se precaver.
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Quando devo  
procurar um médico?

A perda de memória pode indicar problemas, 
como demências, quando afeta a vida diária, 
colocando-o em situações delicadas, por 
exemplo, ficar perdido em locais conhecidos, 
não reconhecer pessoas do convívio frequente, 
não conseguir se fazer entender etc. Também 
é preocupante se o lapso de memória for 
acompanhado de alterações de comportamento 
ou se criar dificuldades para a realização de 
atividades que exigem planejamento, como 
elaborar uma lista de compras.

Problema de memória 
isolado não significa que 
você tem demência.
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