
 

Relatório 2016/2017 

“Conversar para Prevenir e Detetar – Vamos falar sobre as Doenças 

Malignas de Sangue” 

 

O cancro representa uma das principais causas de morte no mundo 

inteiro (Alwan, 2011). Em Portugal, a incidência está a aumentar cada vez mais, 

sendo a segunda principal causa de morte. Desta forma, existe cada vez mais a 

preocupação por parte das entidades de saúde públicas em prevenir, 

diagnosticar precocemente, sensibilizar e informar a população sobre esta 

doença. 

A Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas implementou no ano 

letivo de 2016/2017, pela 1ª vez, o Projeto de Educação para a Saúde 

denominado “Conversar para Prevenir e Detetar – Vamos falar sobre as 

Doenças Malignas de Sangue”, de modo a educar para o diagnóstico precoce 

através da modificação de comportamentos, redução de riscos e conhecimento 

dos sintomas das doenças malignas do sangue, possibilitando a redução da sua 

incidência e mortalidade. 

Os objetivos gerais do projeto foram: informar acerca das doenças 

malignas de sangue, prevenir e promover a saúde, divulgar a psico-oncologia e 

sensibilizar para o voluntariado em oncologia. 

O projeto foi desenvolvido em escolas públicas e privadas de áreas do 

Grande Porto, incluindo escolas profissionais. A APLL interveio com cerca de 

2600 alunos, com idades entre os 15 e os 23 anos. A educação para a saúde 

torna-se essencial que seja realizada na idade escolar, pois nesta etapa, os 



 

jovens estão mais abertos à aquisição de outras aprendizagens e apropriação 

de novos conhecimentos acerca da saúde. Estas informações podem ajudá-los 

a sentirem-se mais informados, prevenirem e diagnosticarem precocemente a 

doença maligna de sangue ou outra doença oncológica. 

Foram realizadas ações de sensibilização sob a forma de palestras e 

dinâmicas de grupo, e distribuídos, por toda a comunidade escolar, panfletos 

sobre as ações da APLL e as doenças malignas do sangue mais frequentes. 

No início e no fim de cada sessão foi entregue a cada aluno, uma ficha de 

avaliação de conhecimentos acerca das doenças malignas do sangue para 

avaliar o sucesso das ações educativas. Neste projeto, 255 alunos responderam 

a questionários de avaliação de conhecimentos.  

A maioria dos alunos (94%) já tinha ouvido falar sobre as doenças 

malignas do sangue, sendo que 73% conhecia estas doenças através dos meios 

de comunicação sociais. Dos alunos inquiridos, 74% não sabia o que era um 

linfoma e não conhecia nenhum tratamento realizado nas doenças malignas do 

sangue (65%). 

No final das sessões, os alunos foram questionados sobre o que 

gostariam de saber acerca das doenças. As suas dúvidas foram respondidas 

através da dinâmica de grupo “Tira-dúvidas”. Cada aluno escreveu uma dúvida 

e uma certeza acerca das doenças malignas do sangue e os seus colegas deram 

a opinião sobre a certeza ou então esclareceram a dúvida ao seu colega com a 

ajuda da palestrante. 

Na avaliação da sessão e da palestrante, 99% “gostaram muito” da forma 

como os conteúdos foram abordados. 68% avaliou a sessão como “muito boa” 

e 32% como “boa”.  



 

A grande maioria dos alunos recomendaria a algum amigo que 

participasse na sessão (95%) e 98% considerou que aprendeu algo, tal como 

“aprendi a sentir-me mais confiante”, “aprendi sobre a imunoterapia que não 

conhecia e que o linfoma é um cancro” e ainda “aprendi que as pessoas devem 

optar por um estilo de vida saudável”. 

Este projeto teve excelentes resultados pois aumentou o conhecimento 

dos jovens sobre as doenças malignas de sangue e importância do 

acompanhamento psicológico aos doentes oncológicos e familiares. Os jovens 

adquiriram conhecimentos e serão capazes de os transmitir à família e grupo 

de pares. 

No ano letivo de 2017/2018, a APLL irá continuar estas sessões, 

alargando o número de alunos e escolas participantes. A educação para a saúde 

provou ser um bom meio de divulgação das doenças malignas do sangue e do 

papel da APLL no apoio aos doentes. 

 

 

 

 


