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Tradução da animação “Brains, change and big long names” 

da Alzheimer Australia. 
 

 

 

[Slide 2] Pés, dedos, pernas, umbigo, mão, dedos, braços, 

pescoço, cabeça.  

 

[Slide 3] Mas o que existe dentro da cabeça?...  

 

[Slide 4] Um cérebro!!!  

  

[Slide 5] Todos temos um cérebro na nossa cabeça. Os animais 

também têm cérebros.   

 

[Slide 6] O teu cérebro é ESPECTACULAR! 

 

[Slide 7] Ele conduz o teu corpo assim como uma pessoa conduz 

um carro.  

 

[Slide 8] O teu cérebro conduz o teu corpo para que possas 

fazer as coisas que fazes. Faz com que os teus braços e 

pernas se mexam... 

 

[Slide 9] ... que a tua boca mastigue. 

 

[Slide 10] Torna-te sonolento quando precisas descansar.  

 

[Slide 11] Faz-te sentir triste... ou zangado... e faz-te 

sorrir quando estás feliz!!! 

 

[Slide 12] Precisas do teu cérebro para TODAS as coisas.  
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 [Slide 13] O problema é quando as diferentes partes do teu 

corpo podem magoar-se ou ficarem doentes. 

 

[Slide 14] O cérebro também pode ficar doente.  

 

[Slide 15] Por vezes, o cérebro das pessoas fica doente com 

uma doença que se chama demência.  

 

[Slide 16] A demência também tem outros nomes. Nomes grandes 

e compridos que são difíceis de lembrar.  

 

[Slide 17] Doença de Alzheimer, Doença de Corpos de Lewy, 

Demência Frontotemporal, Demência Vascular. 

 

[Slide 18] Quando uma pessoa tem demência é como se o cérebro 

já não conseguisse conduzir bem o corpo.  

 

[Slide 19] E o problema é que... nós precisamos do nosso 

cérebro para fazer tudo.  

 

[Slide 20] Assim, quando alguém tem demência pode... 

 

[Slide 21] ... precisar ajuda para ir às compras ou vestir-

se 

 

[Slide 22] ... deixar de brincar contigo 

 

[Slide 23] ... sentir-se mal, triste, ou zangada mais vezes 

 

[Slide 24] ... ter dificuldade em lembrar-se de coisas 

 

[Slide 25] ou pode não ter. Mas uma pessoa com demência vai 

mudar de muitas formas diferentes.  
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[Slide 26] A pessoa não tem culpa. Tu não tens culpa. Não é 

culpa de ninguém. É só o que acontece na demência.  

 

[Slide 27] Normalmente, quando ficamos doentes ficamos 

melhor. O problema é que, quando alguém tem demência, ela 

não melhora. Todos os médicos do mundo não sabem o que fazer 

para alguém com demência ficar melhor.  

 

[Slide 28] À medida que o tempo passa, a pessoa com demência, 

vai precisar de mais e mais ajuda.  

 

[Slide 29] E as pessoas que cuidam da pessoa com demência 

ficam mais ocupadas.  

 

[Slide 30] Depois de um longo período, a demência vai fazer 

com que o cérebro da pessoa fique tão doente que ela já não 

consegue ficar viva e a pessoa morre.  

 

[Slide 31] Morrer é o que acontece com todas as coisas vivas 

no final da vida.  

 

[Slide 32] Toda a gente precisa de um lugar para viver, 

comida para comer e pessoas para amar.  

 

[Slide 33] Quando alguém tem demência, os médicos, os 

enfermeiros, os amigos e a família ajudam para que a pessoa 

tenha tudo o que precisa. As crianças e os animais de 

estimação também ajudam.  

 

[Slide 34] ENTÃO E TU? Pode ser difícil quando alguém que 

conheces tem demência.  

 

[Slide 35] Por vezes podes sentir-te... feliz... ou triste... 

ou assustado... ou muito, muito zangado.  
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[Slide 36] É normal teres estes sentimentos.  

 

[Slide 37] Todos os sentimentos são normais (OK!) 

 

[Slide 38] Quando estás feliz... ou triste, assustado... ou 

zangado, a quem podes dizer? 

 

[Slide 39] E o que te ajuda a sentires-te melhor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


