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RESUMO

O envelhecimento pode ser definido como um processo de mudanças anatômicas que, progressivamente, comprometem a manutenção da
homeostasia. Essas mudanças podem ser observadas em todos os sistemas do nosso organismo, sendo o sistema nervoso central um dos mais 
comprometidos, com impactos significativos sobre a cognição. Sabe-se que certos fatores relacionados ao estilo de vida apresentam potencial de 
proteção ou risco associado ao declínio cognitivo em idosos. Assim, esta pesquisa,  fundamentada no enfoque epigenético que concebe o 
envelhecimento como processo multidimensional, teve por objetivos: identificar as características típicas do envelhecimento cognitivo, 
compreender os fatores psicossociais relacionados a esse processo e refletir sobre estratégias de prevenção de declínio cognitivo e promoção da 
saúde. A proposta metodológica consistiu na realização de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, descritivo, exploratório e 
comparativo, de artigos científicos em português da base de dados nacionais online da Biblioteca Virtual em Saúde, tendo como assuntos 
principais “Envelhecimento” e “Cognição”. Foram selecionados 42 artigos, analisados a partir de duas categorias analíticas: (1) habilidades 
cognitivas preservadas e alteradas no processo de envelhecimento e (2) fatores psicossociais associados ao declínio cognitivo na velhice. A análise 
empreendida indicou que as funções cognitivas que se manteriam preservadas ao longo do envelhecer estão relacionadas à capacidade de 
resolver problemas com base em conhecimentos gerais adquiridos pela pessoa ao longo da vida.  Duas dessas funções são memória semântica e 
memória de reconhecimento.  Por outro lado, as dimensões cognitivas que sofreriam maior impacto são velocidade de processamento, memória 
de trabalho e memória episódica. O estudo aponta, ainda, para alteração moderada na capacidade atencional e nas funções executivas, além de 
impactos em menor grau no controle inibitório, habilidades visuo-espaciais e fluência verbal.  Em relação aos fatores psicossociais relacionados 
aos processos cognitivos no envelhecimento, o estudo sugere que, dentre os fatores que contribuiriam para prevenir o declínio cognitivo em 
idades avaçadas estão:   hábitos alimentares, atividades físicas regulares, alta escolaridade e realização frequente de atividades de estimulação 
cognitiva.   A participação em atividades sociais também foi enfatizada como elemento de proteção.  Por sua vez, os fatores de risco estariam 
associados a aspectos como alimentação inadequada, etilismo, tabagismo, institucionalização, desengajamento social, depressão e crenças 
negativas sobre si.
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