
Nome da prova: WMS-III: Escala de Memória de Wechsler, 
3ª Edição 

Autor(es): David Wechsler 

Versão: Portuguesa 

Tipo de aplicação: Individual 

População: 16+ anos 

Tempo de aplicação: 
Variável, aproximadamente 60 minutos 
para os subtestes principais e 90 minutos 
para a Escala completa 

Objectivos:

A WMS-III permite fazer uma avaliação deta-
lhada de aspectos relevantes  
relacionados com o funcionamento da 
memória, tendo sido concebida para propor-
cionar informação relevante nas avaliações 
clínicas gerais e nas avaliações neuropsicoló-
gicas, bem como no âmbito da reabilitação.  

Tabelas de normas: 

Subtestes e 
Compósitos do Processo Auditivo 
��Grupo etário: 16-19, 20-24, 25-34, 35-44,  

45-54, 55-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+ anos
��Amostra Total (Compósitos do Processo 

Auditivo) 

Índices Principais 
��Amostra Total

Materiais incluídos no 
Kit Completo: 

��Manual Técnico (1) 
��Manual de Administração e Cotação (1) 
��Caderno de Estímulos 1 (1) 
��Caderno de Estímulos 2 (1) 
��Folha de Registo (pacote de 25 ou 10) 
��Tabuleiro de cubos (1) 
��Caderno de Respostas para os subtestes 

Reprodução Visual I e II (pacote de 25 ou 
10) 

Kit Completo (com 25 Cadernos 
de Registo e 25 de Respostas) 

Kit Completo (com 10 Cadernos 
de Registo e 10 de Respostas) 

Caderno de Registo  
(pacote de 10) 

Caderno de Respostas  
Reprodução Visual (pacote de 25) 

Preços (acresce 23 % de IVA)

Caderno de Registo 
(pacote de 25) 

Caderno de Respostas  
Reprodução Visual (pacote de 10) 

Caderno de Estímulos 1 

Caderno de Estímulos 2 

Manual Técnico 

Manual de Administração e 
Cotação 

Tabuleiro de Cubos 

Pasta 45,00 €

1046,42 €

982,07 € 

86,99 € 

46,91 € 

53,66 € 

29,39 € 

185,00 €

185,00 € 

100,00 € 

175,00 € 

260,77 €



Principais aplicações da WMS-III no âmbito da avaliação clínica: 
�� Diagnóstico e identificação de disfunções da memória; 
�� Identificação precoce de demências e condições degenerativas; 
�� Quantificação das disfunções da memória; 
�� Identificação dos aspectos da memória que estão deteriorados ou preservados; 
�� Avaliação dos défices de codificação vs. recuperação; 
�� Avaliação de modalidades específicas da memória (p.e., auditiva ou visual); 
�� Medida da eficácia das intervenções (p.e., tratamentos farmacológicos, cirurgia,  

reabilitação cognitiva); 
�� Descrição dos aspectos qualitativos do funcionamento da memória; 
�� Monitorização objectiva do desenvolvimento da doença (p.e., deterioração, recupera-

ção); 
�� Identificação das forças e fraquezas relativas para a planificação do tratamento. 

Principais aplicações da WMS-III no âmbito da investigação: 
�� Efeitos das alterações relacionadas com a idade nos processos específicos da memória; 
�� Efeitos da medicação; 
�� Efeitos das terapias somáticas; 
�� Efeitos do stress, da fadiga ou da falta de sono; 
�� Efeitos das alterações do meio ambiente;  
�� Perfis de processos de memória específicos em diversos grupos clínicos. 

ORGANIZAÇÃO DA ESCALA 

A WMS-III é composta por 11 subtestes, dos quais 6 são provas principais e 5 são de administra-
ção opcional. Os subtestes principais têm de ser administrados para obter os Índices Principais e 
os Compósitos do Processo Auditivo. Os subtestes opcionais podem ser aplicados para obter 
informação adicional.  

Subtestes principais e opcionais, segundo a modalidade de apresentação dos itens  

AMOSTRA DA AFERIÇÃO PORTUGUESA 

A amostra de aferição da WMS-III foi feita com base numa amostra de 894 indivíduos com ida-
des compreendidas entre os 16 e os 90 anos, representativa da população portuguesa em ter-
mos das principais variáveis sociodemográficas: idade, sexo, nível de ensino, região geográfica, 
proximidade do mar (i.e., litoral e interior) e tipo de área urbana.  

ESTUDOS COM GRUPOS CLÍNICOS 

Na aferição da versão original da Escala foram feitos estudos de validade com vários grupos 
clínicos, incluindo adultos com diagnóstico clínico de perturbações do desenvolvimento e da 
aprendizagem, de hiperactividade com défice da atenção, perturbações neurológicas relacio-
nadas com a demência (doença de Alzheimer, doença de Parkinson, Traumatismo Crânio-
Encefálico, Esclerose Múltipla, epilepsia do lobo temporal), perturbações relacionadas com o 
consumo de álcool e neuropsiquiátricas. São também apresentados dois estudos realizados em 
Portugal amostras de sujeitos com diagnóstico de esquizofrenia e de perturbações depressivas. 

Principais Opcionais

Auditiva Visual Auditiva Visual

Memória Lógica I e II Faces I e II Informação e Orientação Reprodução Visual I e II

Pares de Palavras I e II Cenas de Família I e II Listas de Palavras I e II

Seqs. de Letras e Números Localização Espacial Controlo Mental

Memória de Dígitos



CONFIGURAÇÃO DOS ÍNDICES PRINCIPAIS E DOS COMPÓSITOS DO PROCESSO AUDITIVO  

Ex
emplo




