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RESUMO

A expressiva melhora nas condições sociais, econômicas e de saúde dos últimos anos reflete o aumento na expectativa de vida dos idosos, 
constituindo-se como um desafio para diversos setores da sociedade, principalmente aqueles relacionados a gerontologia. Ainda que o 
envelhecimento seja considerado saudável ele pode ser caracterizado por alterações cognitivas com a presença de particularidades conforme 
fatores clínicos, sociais, de saúde física e de saúde psicológica. A relação entre o cérebro e a cognição não é necessariamente cartesiana. Cada 
idoso terá mudanças cognitivas e na sua autonomia diferenciadas, a depender de fatores internos e externos. Esta precisão do padrão cognitivo 
garante que seja dado um melhor direcionamento ao caso, além de propostas de intervenções adequadas, principalmente levando em 
consideração as potencialidades e as limitações das habilidades de cada idoso. Deste modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 
capacidade de planejamento, praxia e memorização de um grupo de idosos. Participaram da pesquisa 37 indivíduos alunos da Universidade para a 
Terceira Idade (UNITI) da Universidade Federal Fluminense – Campus Campos dos Goytacazes. Em uma primeira etapa, foi realizado um 
questionário breve e, posteriormente, aplicado o teste psicológico da Figura Complexa de Rey.  Os resultados demonstram que o desempenho 
nas habilidades de cópia e de memória foi significativamente melhor no grupo de maior escolaridade. Com relação a auto percepção da memória, 
não houve diferença significativa conforme o real desempenho apresentado no teste de cópia e no teste de memória do teste da Figura Complexa 
de Rey.  A análise dos dados permite concluir que a preservação cognitiva evidenciada pela maioria dos idosos avaliados pode ser consequência 
de um conjunto de fatores, sendo que, dentre eles destaca-se que a amostra foi constituída por idosos jovens, de alta escolaridade e que mantêm 
a estimulação cognitiva através da participação na Universidade para a Terceira Idade.
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