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Sobre nós
Thereus Health® é uma plataforma desenvolvida pela 
Artegist Health, uma startup sediada no Tec Labs, a incu-
badora da Faculdade de Ciências da ULisboa, que se es-
tabeleceu em Portugal com o apoio do programa Startup 
Visa do governo português, gerido pelo IAPMEI. O conteú-
do do canal é produzido pela DeepContent Health, agên-
cia especializada em jornalismo de excelência sobre saúde 
e bem-estar, no Brasil.

Esclarecimentos
A informação publicada no canal Thereus Health não tem a intenção, 
nem o objetivo de substituir a opinião de um médico. Também não 
tem a pretensão de determinar um diagnóstico ou de recomendar 
um tratamento. O canal Thereus Health não se destina a substituir 
as orientações médicas ou qualquer aconselhamento dado por pro-
fissionais qualificados. A palavra final é sempre do médico. Nunca 
ignore uma orientação médica ou deixe de procurar um tratamento 
de saúde com base em algo que leu nesta plataforma.

Nós utilizamos apenas fontes reconhecidas pela classe médica e 
científica e também pelo rigor no trato das informações. A nossa 
equipa adota critérios jornalísticos de verificação antes de publicar 
qualquer informação. Nós solicitamos que qualquer equívoco iden-
tificado pelos leitores seja comunicado a nossa equipa. Todo conteú-
do encontrado no canal, seja em textos, imagens, gráficos ou vídeos, 
tem o caráter exclusivamente informativo, de esclarecimento e de 
educação à sociedade e é produzido de acordo com as normas do 
Código Deontológico da Ordem dos Médicos.

A nossa visão
Ser uma referência na formação de comunidades em doença crôni-
cas limitantes e/ou desabilitantes, bem como na geração de dados 
de vida real.

Os nossos valores
Promover informação simples, fiável e útil a usuários doentes/fami-
liares/cuidadores e gerar evidências de vida real que possam melho-
rar o sistema de saúde.

O nosso propósito é unir pessoas através da tecnologia, com objetivo 
de criar ou melhorar a conscientização sobre doenças incapacitantes 
e/ou limitativas.

O nosso compromisso é oferecer informações qualificadas, fiáveis e 
atualizadas sobre doenças, doente, tratamento, direitos e potenciais 
avanços, buscando dar suporte dentro desta difícil jornada. Também 
damos voz a quem quer colocar suas dúvidas ou dividir sua história.

Através do contributo de quem vive e/ou convive com a doença por 
meio de sondagens, conseguimos obter informações de vida real 
para melhoria do conhecimento, entendimento e ação sobre a doen-
ça na própria comunidade, além de poder auxiliar outros partici-
pantes dentro do sistema de saúde.

A nossa missão
Auxiliar na melhoria da literacia de doentes/familiares/cuidadores 
em doenças crônicas limitantes e/ou desabilitantes, através da ofer-
ta de informação.

♻Este material pode ser impresso para distribuição àqueles que não tem 
acesso a Internet, entretanto seja responsável com o meio ambiente, 
não desperdiçando papel, imprimindo frente e verso e reciclando.
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Como contar às 
crianças que os avós 
têm Alzheimer

N
ão existe um jeito fácil, tampouco uma fór-
mula, para contar a uma criança que um 
dos avós tem demência. Também não há 
meios de esconder a realidade dos miú-

dos por muito tempo. Eles logo percebem que algo 
está diferente e sentem a tensão dos pais em tor-
no da nova situação. Diante do desconhecido, as 
crianças assustam-se e sentem-se culpadas. 

Os especialistas em psicologia infantil garantem que 
conversar sobre a doença, como ela afeta o doente e 
toda a família, é fundamental para a criança sentir-se 
segura e acolhida. Disfarçar que o problema não existe, 
quando o assunto está no ar e nas conversas dos adul-
tos, torna maior o medo, a ansiedade e o isolamento 
das crianças. “Não se trata de sobrecarregar a crian-
ça de informações, pois ela também está a desenvol-

ver a cognição e os afetos, e pode não compreender 
o que está a ser dito”, explica a psicóloga Maria Inês 
Falcão, professora da Universidade Paulista (UNIP), 
no Brasil, que acompanha os doentes e as famílias de 
pacientes com a demência há quase três décadas.

Porém, é importante explicar o que poderá acon-
tecer. Essa conversa ajuda todos a compreender 
o papel de cada um nesse processo e como con-
viver com as emoções e os desafios futuros. Nós 
listamos a seguir as principais dúvidas de crian-
ças, de diversas idades, e como respondê-las.
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1.  ‘Como o vovô adquiriu 
a demência?’ Os médicos não sabem exatamente como alguém desen-

volve a demência. Contudo, eles sabem que, à medida que 
o adulto envelhece, o cérebro sofre diversas alterações. 
Para algumas pessoas, as mudanças são ruins. O estilo de 
vida, as questões ambientais e a genética podem ajudar a 
desencadear o problema. Por isso, é sempre importante 
cuidar da saúde. Pode abraçar e ficar perto do vovô. A de-
mência não é contagiosa.

2.  ‘Se a vovó tem a demência, 
você também vai ter?’ Provavelmente, não. A doença de Alzheimer não é he-

reditária, ou seja, ela não transmite de pai ou mãe 
para filho. Em casos muito raros, quando há uma mu-
tação nos genes, ela pode estar mais presente em 
uma família. Geralmente, não há essa relação. 

3.  ‘Os médicos podem 
curar o vovô?’ A doença de Alzheimer não é como uma dor de barriga 

ou uma gripe. Até o momento, os cientistas não encontra-
ram um tratamento que cure a doença de Alzheimer. Exis-
tem vários medicamentos que ajudam o vovô a viver com 
mais independência e capacitado para realizar as ativida-
des de que tanto gosta. Mas, com o tempo, ele irá piorar. 

4.   ‘Por que a vovó não 
sabe o meu nome?’ Um dos primeiros sintomas da demência é esquecer-se de 

nomes, de datas, de lugares. Mas, isso não significa que a 
vovó se esqueceu do netinho querido. O que ocorre é que 
a doença afeta áreas do cérebro responsáveis pelas nossas 
lembranças. Assim, ela tem dificuldades para se lembrar 
de algumas coisas, mas nunca se esquece do seu afeto. 

5.  ‘É minha culpa que o 
vovô ficou doente?’

 Não. Não há culpa pela doença do vovô. Ninguém fica
doente por causa de algo que alguém disse ou fez. Nós
não temos esse poder. 
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6.   ‘Ele ainda consegue brincar 
e passear comigo?’ Há dias em que o vovô estará bem, com força e ani-

mado. Então, ele conseguirá fazer o que sempre fez. 
Às vezes, a doença ficará mais presente e o vovô não 
se sentirá tão bem como antes. É difícil para todos nós 
compreendermos como funciona e porque, nos dias 
ruins, até o humor dele muda. O que os médicos sa-
bem é que, com o passar dos anos, a memória piora, ele 
falará pouco, fará menos atividades sozinho e depen-
derá de alguém para comer, banhar-se e trocar-se. 

7.   ‘Por que o vovô fica 
tão bravo?’ A doença de Alzheimer altera o comportamento do doen-

te de diversas formas. Além de ele esquecer-se das coisas, 
ele não se concentra como antes, perde-se com facilidade, 
não consegue organizar os objetos, tampouco conversar 
como antes. O humor também fica bastante alterado. Os 
médicos acreditam que a confusão mental causada pela 
doença é o que deixa o vovô tão nervoso. Não é proposital.
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8.  Os pontos a considerar 
durante a conversa 
com uma criança:

.  Seja didático. Explique a evolução da doença e os 
estágios em termos compreensíveis e objetivos. Men-
cione o nome da doença para a criança não criar 
um tabu acerca do tema. E, esclareça que se trata 
de uma condição progressiva, crónica e sem cura.

.  Fale a verdade. Transmita as informações de 
acordo com a idade, o interesse e a capacidade de 
compreensão de cada criança. Mas, não escon-
da os factos. Por mais que a intenção seja prote-
gê-la, ela percebe quando alguma coisa está er-
rada e quando os adultos estão a mentir. 

.  Reconheça o sentimento da criança. Embo-
ra ela continue a brincar e a sorrir, ela também pode 
estar em sofrimento. Convide-a a expressar o que 
sente, o que percebe e como está a ser afetada. 

.  Demonstre os sentimentos. Os adultos sempre 
precisam demonstrar controlo e equilíbrio perto das 
crianças. Contudo, em uma situação delicada como 
essa, é natural e sensato mostrar como a doença de 
um parente querido também afeta a vida deles. 

.  Incentive a aproximação. Seja por cartas, de-
senhos ou até mesmo vídeos feitos por telemóvel, a 
criança pode manter-se presente na vida dos avós 
queridos. Eles esquecem-se de muitas coisas, po-
rém, continuam a sentir o afeto e o carinho.

.  Enfatize que a doença não é contagiosa. As 
crianças pequenas, geralmente, estão mais preo-
cupadas com o efeito da doença sobre elas do 
que sobre o doente. Portanto, esclareça que a de-
mência não é transmissível. Abraçar o doen-
te ou ficar perto dele não apresenta problema. 
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