
Uma proposta 

inspiradora porque 

todas as ações 

contam e nos 

pequenos gestos 

pode estar o 

segredo da 

mudança!



Contextualização

Ter informação e compreender a realidade é condição essencial para a

ação e progressão no sentido da mudança. Assim sendo, ao longo destes

desafios, pretende-se proporcionar oportunidades de aprendizagem e

reflexão que permitam a mudança. Os desafios podem ser divulgados da

forma que fizer mais sentido para o contexto em causa (ex: numa escola

pode ter mais lógica propor os desafios numa aula específica mas numa

empresa pode fazer sentido enviar por mail aos funcionários).



Estes desafios pretendem fazer-nos experimentar 
coisas novas.

Hoje vamos conciliar o bem-estar mental com o 
movimento e a inspiração são práticas milenares 
como o Yoga, o Tai Chi ou o Qigong que ajudam a 
focar a mente, a postura e a respiração.

Bastam 15 minutos para experimentar a saudação 
ao sol. Esta postura permite acordar o corpo e 
acalmar a mente.

Desafio #1 
Bom dia

https://www.youtube.com/watch?v=XGjPtR1xw6A


Desafio#2
Facto ou “Fake”

Antes de mais, convém estarmos bem informados! Existem muitos mitos, preconceitos e 
desinformação relativamente ao cancro que podem ser muito prejudiciais pois podem 
aumentar o estigma e afetar negativamente decisões relativas à prevenção, tratamento e 
à procura de apoio. Só as informações corretas, científicas e atuais poderão nos 
proteger-nos. Afinal, nem todas as informações disponíveis estão corretas

Aceite o desafio e descubra o que é verdadeiro/facto e o que é mentira/fake

https://forms.gle/NKJ19KcB9C5Unjt76


Hoje vamos conhecer o João. Ele vive numa aldeia no interior de Portugal, 
longe de hospitais ou mesmo do centro de saúde. Após algum tempo a 
sentir uma dor persistente, foi ao médico que lhe diagnosticou um cancro 
em estado avançado.

O que terá acontecido para este diagnóstico tardio:

• A distância do hospital impediu-o de ir ao médico?

• Não considerou que a dor que sentia fosse motivo para ir ao 
médico?

• Teve medo do diagnóstico que podia ouvir?

Que fatores terão estado na origem do cancro agora diagnosticado:

• Falta de conhecimento dos fatores de risco (consumo de 
tabaco, álcool, má alimentação)?

• Falta de dinheiro ou de tempo?

• Demasiada exposição ao sol?

• Exposição a componentes químicos?

Conhece algum caso semelhante ao João? O que poderia ter sido feito 
para que o João não estivesse nesta situação?

Desafio #3 
Pausa para 
reflexão…



Estar informado é essencial para uma correta tomada 

de decisão, nomeadamente no que diz respeito à 

saúde.

No âmbito destes desafios, queremos a sua ajuda para 

dar mais e melhor informação à comunidade.

Assim sendo, o desafio de hoje é dizer-nos:

• A(s) sua(s) maior(es) dúvida(s) em relação ao cancro

• A informação que considera absolutamente 

essencial ser divulgada pela comunidade no que ao 

cancro diz respeito

Envie o seu contributo para 

educacaosaude.nrnorte@ligacontracancro.pt

Desafio #4
Ponto de partida: o que devo saber

mailto:educacaosaude.nrnorte@ligacontracancro.pt


A realidade do cancro é, de facto, influenciada 

por vários fatores, entre os quais os regionais.

Para hoje, propomos uma visita ao site da 

International Agency for Research on Cancer

para perceber as diferenças existentes.

https://gco.iarc.fr/today/home

Desafio #5
“Trocado em miúdos”

https://gco.iarc.fr/today/home


Hoje o desafio alerta para o facto da prevenção e 

do diagnóstico precoce ser essencial na 

prevenção, independentemente do sexo.

Nesse âmbito, muito se fala no auto-exame da 

mama mas quase nunca se refere a pertinência 

de fazer esse mesmo exame aos testículos. São 

apenas alguns minutos que podem fazer toda a 

diferença. Conhecer o nosso corpo é essencial 

para perceber alguns sinais ou sintomas da 

doença.

Desafio #6
Menino ou Menina



Viver no campo ou na cidade não é a 

mesma coisa e tem vantagens e 

desvantagens, nomeadamente em 

termos de saúde. 

No âmbito deste desafio, poderão fazer 

uma listagem e prós e contras de ambas 

as situações.

Desafio #7
Pausa para Reflexão: 
Campo ou Cidade?



Um dos cancros mais evitáveis é o cancro da pele que está 

diretamente relacionado com a exposição à radiação ultra-

violeta, proveniente do sol. Apesar de existem fatores de 

proteção, nomeadamente o uso de vestuário e acessórios 

apropriado, o recurso à sombra e mesmo o protetor solar, 

a tendência é a de aumento da incidência e mortalidade 

por cancro da pele.

De forma a melhor nos protegermos, importa saber o 

nosso fototipo, o que poderás descobrir aqui

Desafio #8
Ponto de partida: o 
sol nasce para todos

http://stopcancerportugal.com/2016/05/30/qual-e-o-seu-fototipo-de-pele-faca-o-teste-de-fitzpatrick/


De uma forma geral, devemos assegurar 30 
minutos de atividade diária, o que nem é 
muito difícil se considerarmos “andar a pé” 
uma atividade.

Sabem quantos passos dá por dia?

Com a proposta de hoje conseguirá alcançar 
10.000 passos! Em apenas 30 minutos!

https://www.youtube.com/watch?v=kpVFan
1Mxo4

Pés a caminho!

Desafio #9
Pés a caminho!

https://www.youtube.com/watch?v=kpVFan1Mxo4


Estamos a meio dos nossos desafios e por isso mesmo 

lembramos agora a importância da hidratação.

Apesar de beber água não ser um comportamento muito 

complexo, a verdade é que muitas vezes nos esquecemos e só o 

fazemos quando temos sede o que já é sinal de alguma 

desidratação.

Hoje deixamos algumas dicas para facilitar a adoção deste 

hábito:

Desafio #10
Pausa para hidratação!

• Usar alarmes no telemóvel ou colar post-its no computador 

ou no caderno de uso diário

• Estabelecer um objetivo diário de ingestão de água

• Ter uma garrafa ou um copo de água perto da cama e beber água mal acorde

• Usar uma garrafa transparente para ter noção de quanta água tem



Estar disponível para refletir é um grande passo no 
sentido de criar mudança. Muitas vezes a falta de 
consciência e conhecimento é o nosso maior 
obstáculo! 

Por isso mesmo, hoje é dia de recompensa e, por 
isso, o desafio é que aproveite um momento para 
descansar, fazendo algo que goste e que contribua 
para a sua saúde. 

Todos precisamos de descansar e de diminuir os 
nossos níveis de stress de forma a que possamos 
enfrentar os desafios do quotidiano. Passe a 
contemplar na sua agenda diária cerca de 15 
minutos para esta pausa/recompensa!

Desafio #11
Pausa para reflexão…



O conhecimento é uma arma poderosa mas para surtir 

efeito é necessário transmiti-lo e, para tal, é importante 

pensar como transmitir a informação certa! 

Esse é justamente o desafio para hoje: 

• Criar um recurso (folheto, cartaz, publicação de 

redes sociais) que transmita as mensagens que estes 

desafios têm revelado

Gostaríamos muito de ver os resultados pelo que, se 

quiser, pode partilha-los por e-mail para 

educacaosaude.nrnorte@ligacontracancro.pt

Desafio #12
Ponto de partida: agir com 
criaATIVIDADE

mailto:educacaosaude.nrnorte@ligacontracancro.pt


Desafio #13
Juntos somos mais fortes

Agora que pensamos em formas de transmitir a nossa mensagem, o 

desafio é escolher alguém com quem partilha-la. 

Os amigos podem ser uma fonte importante de encorajamento e 

motivação para a mudança!

Partilha esta experiência com alguém próximo e propõe-lhe o(s) 

desafio(s) mais significativos!



Um bom funcionamento digestivo é outro 

dos segredos para nos sentirmos saudáveis 

e, para tal, um dos fatores decisivos é a 

ingestão de frutos e vegetais.

Por isso mesmo, hoje o desafio é ir numa 

viagem à volta do mundo mas sentado à 

mesa! Experimentando saladas típicas de 

determinadas regiões, damos asas à nossa 

imaginação e… já lá estamos!

Desafio #14
Vá para fora…. À mesa

https://www.menucriativo.com/2018/08/saladas-classicas.html


Muitas vezes as pessoas pensam que já têm 

demasiada idade para mudar comportamentos, 

mas a verdade é que estamos sempre a tempo 

e, no que diz respeito ao cancro, essas 

mudanças podem sempre traduzir-se numa 

diminuição de risco.

É bom manter rotinas mas também há 

benefícios em mudar algumas coisas. Na reta 

final destes desafios, pense na mudança que 

está dispost@ a manter para a vida! 

Desafio #15
Pausa para reflexão…quem 
muda tem ajuda!



A música pode ser altamente terapêutica. Para 

muitas pessoas, ouvir música ajuda a passar o 

tempo, a acalmar a ansiedade ou a aumentar a 

concentração.

Hoje o desafio é criar uma playlist muito 

especial: peça aos seus amigos, familiares ou 

colegas que lhe indiquem uma música para 

integrar essa lista. Dessa forma, sempre que 

ouvir essa seleção musical poderá lembrar-se de 

quem lhe quer bem.

Desafio #16
Ponto de partida: quem 
canta seus males espanta!



Desafio #17

O ato de nos vacinarmos é cada vez mais 

comum, mas é importante lembrar que há 

vírus (como o Vírus da Hepatite B ou o HPV) 

que podem provocar cancro.

O desafio hoje é confirmar o boletim de 

vacinas de toda a família para perceber se 

está tudo em dia! E para ser uma tarega 

mais divertida, deixamos-te a banda sonora

https://www.youtube.com/watch?v=Yr-veOftTU8


Estes desafios são feitos no âmbito da 

campanha do Dia Mundial do Cancro que 

tem como mote, no triénio 2022 – 2024 , 

a promoção de maior equidade nos 

cuidados de saúde, nomeadamente no 

que diz respeito ao cancro.

A proposta hoje é a de unir a voz a esta 

campanha, personalizando e partilhando 

um poster que encontra aqui 

Desafio #18
Hora de compromisso

https://www.worldcancerday.org/custom-poster


Estamos quase a chegar ao final dos nossos 

desafios e hoje a proposta vai no sentido de 

manter o contato.

Prevenir o cancro é uma missão que se torna 

muito mais fácil quando todos contribuem. Nesse 

sentido, queremos que continue a ter notícias 

nossas e, para tal, convidamos a que se junte nas 

nossas plataformas digitais:

• www.ligacontracancro.pt

• https://www.facebook.com/ligacontracancro

• https://www.instagram.com/ligacontracancro/

Desafio #19
É muito mais o que se recebe

http://www.ligacontracancro.pt/
https://www.facebook.com/ligacontracancro


Começamos os desafios a acordar o corpo mas é 

igualmente importante saber descansar. Para tal, 

sugerimos um ritual que permita a transição das 

atividades diárias para a hora de dormir. 

• Reserve 30 minutos antes de dormir para ler 

um pouco, tomar um banho ou ouvir música

• Diminua a intensidade da luz e desligue os 

aparelhos eletrónicos

Pode encontrar mais dicas aqui

Desafio #20
Boa noite

https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene


Desafio #21
Obrigada!
Será que a gratidão pode tornar-nos mais saudáveis?

De acordo com a Harvard Health “a gratidão ajuda as pessoas a sentirem 

mais emoções positivas, desfrutarem de boas experiências, melhorarem a 

sua saúde, lidarem com as adversidades e construírem relações mais 

fortes” (https://www.health.harvard.edu/healthbeat/giving-thanks-can-make-you-happier)

Hoje é a nossa vez de agradecermos o seu compromisso, o seu foco na 

saúde, a sua partilha e, acima de tudo, o seu apoio, o estar connosco e 

fazer da nossa a sua missão: prevenir o cancro!

https://www.health.harvard.edu/healthbeat/giving-thanks-can-make-you-happier

