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O CECAN - centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer,
atua na Promoção da Saúde de forma gratuita, tendo por objetivo
oferecer serviço de atenção psicossocial ao paciente e seus familiares,
por meio de um espaço de apoio, encorajamento e reabilitação.

Desenvolve seus trabalhos de forma humanizada e ética. Assim que
o diagnóstico é feito as possibilidades, dentre outras, de tratamento
do câncer são a quimioterapia e a radioterapia. Comumente, a
rotina imposta por elas tem efeitos colaterais acentuados, 
fragilizando ainda mais a pessoa, que já está sendo afetada em todas
as dimensões de sua existência: orgânica, psicológica, social, 
estética, cultural e econômica. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Com a finalidade de  auxiliar a superação deste difícil período e 
restaurar a integridade dos indivíduos de maneira mais plena possível,
o Cecan oferece atendimento psicológico, social e jurídico, além de
oficinas divididas em dois eixos executadas por profissionais
voluntários competentes em sua área de atuação, selecionados
por meio de triagem em que se estabelece seu compromisso com a
Entidade. 

Missão
Estimular o espirito da solidariedade visando incentivar a esperança e 
o otimismo da pessoa com câncer e seus familiares. Trabalhar o 
resgate da autoestima, da força e da coragem para o enfrentamento 
da doença. .



Linha do tempo

2002 - 2006
Subvenção Municipal
1º Almoço Italiano
Cadastro CVSP

2007- 2009
Titulação Utilidade Pública Municipal
Emenda Parlamentar
Inscrição CMDCA

2010 - 2011
Parceria Instituto Maurício de Sousa
Workshop Capacitação de Cuidadores

2012 - 2013
Comemoração 10 anos CECAN
Título de Honra ao Mérito
Inscrição CMAPD

2014 - 2016
Mudança Diretoria
Calendário Recomeço
Aprovações em editais: Furnas e Roche

2017 - 2018
Certificação CEBAS
Titulação OS
Subsídio Distrital 2017/2018 do
Rotary Club de Mogi das Cruzes 
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Selecionado pelo Fundo Social de Solidariedade de São
Paulo e de Mogi das Cruzes, para receber uma comemoração
especial no Dia das Crianças envolvendo nossos pequenos 
pacientes.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Prêmio de Empreendedor do Terceiro Setor  do Ano pela
Associação Comercial de Mogi das Cruzes.
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Reconhecimento ao Corpo de Voluntariado pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes aos relevantes serviços prestados à
Comunidade Mogiana. 

Viver é Moda aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Desfile de moda com seis pacientes do CECAN e divulgação e
implantação da Campanha Se toque - Colar da Vida pela
primeira dama do Estado Mônica Serra.

Prêmio Servir da Associação dos Rotarianos de Mogi que tem 
como objetivo homenagear pessoas ou entidades que 
prestam serviços filantrópicos. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prêmios Mogi News de Responsabilidade Social

2007 - Projeto CECAN
2008 - Projeto CECAN (melhorias)
2009 - Projeto CECANzinho
2010 - Projeto Campanha de Prevenção do Câncer Infanto-juvenil
2011 - Projeto Coração Voluntário
2012 - Projeto CECAN - Cultura e Arte na Promoção da Saúde



Perfil dos Pacientes

Os participantes são pessoas com diagnóstico de câncer,
independente do gênero, classe social, idade e estado de
tratamento (recém-diagnosticadas, em processo de
tratamento ou acompanhamento). aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Gênero 

14%        86%

 Idade

0 - 19      20 - 39     40 - 59    60 - 79     80 - 100

53% 

4% 

10% 

32% 

1% 

7% 

6% 

62%

 Tipo de câncer

Câncer de tireóide

Câncer de próstata

Câncer de mama



Atendimento

Os usuários recebem atendimentos por meio de uma equipe técnica 
composta por funcionários e voluntários de forma adequada e humanizada. 
O atendimento psicológico clínico se dá em psicoterapia individual, em
grupo e em outras modalidades terapêuticas tais como de reabilitação,
psicoterapia de apoio e breve. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

As atividades propostas são dividias em dois eixos, Atividades Artesanais e
Práticas Integrativas e Complementares.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a

O Ministério da Saúde, por meio da Política de Práticas Integrativas e 
Complementares, reconhece à importância da medicina não convencional. 
Os novos procedimentos fazem parte de ações de promoção e 
prevenção em saúde, definidas pela Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) em 2006, as quais o Cecan 
contempla seguindo as portarias nº 971 de maio de 2006 e nº 853 de 17 
de novembro de 2006. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



Atividades Artesanais

Tem como objetivo aumentar a qualidade de vida dos pacientes
por meio do fortalecimento da rede de contatos, possibilitando
troca de experiências em um ambiente que fomenta a melhora
da descoberta das próprias aptidões, do desenvolvimento da 
criatividade, imaginação e sensibilidade, aumento da autoestima
e possibilidade de inserção profissional com renda extra.

O artesanato traz também para o usuário a possibilidade de
expressão, além do desenvolvimento de habilidades manuais.
Por meio de diferentes técnicas se aprimoram ideias e
exercitam-se momentos de introspecção, concentração e reflexão.
aa



Práticas Integrativas e Complementares

Objetivam a melhora da qualidade de vida dos pacientes por meio da
recuperação e reabilitação de condições pós-operatórias, menor
sensação de efeitos colaterais em processos de tratamento
sistêmico e local contra o câncer favorecendo, então, os equilíbrios
físicos, mentais e emocionais. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fomenta-se também a participação ativa de familiares e comunidade
com o intuito de promover melhor bem-estar por meio da
possibilidade de atendimentos que reduzem o estresse e promovem
a atividade física, e assim atuar com fatores preventivos ao câncer.



CECAN em números

Voluntários
89 cadastrados 

5.592 horas trabalhadas

Prevenção
14 ações incluindo palestras
5.090 folhetos distribuidos

CECAN ConVida
7 palestras

127 participantes

Atendimentos realizados
478 - Pessoas atendidas

1.644 - Psicologia
874 - Social

824 - Artesanato
2.419 - Práticas Integrativas

Nota Fiscal Paulista
42.044 cupons cadastrados de

176 estabelecimentos comerciais

Brechó Permanente
12.784 produtos vendidos

5 bazares especiais

Empréstimo de 
Equipamentos

2 cadeiras de roda
2 cadeiras de banho

1 bengala

Doações
216 kits complemento alimentar

17 cobertores
39 pacotes de fraldas

4 perucas
11 batons
138 lenços





Voluntariado
O Cecan recebe e acolhe àqueles que desejam realizar trabalhos
voluntários. Em 2018 o Cecan contou com o apoio de 89
voluntários que totalizaram 5.592 horas de trabalho, atuando
em atividades externas, internas, eventos e bazares, bem como
nos atendimentos e oficinas.  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Em atendimento individual ou em grupo, os voluntários são
entrevistados pela equipe técnica para colher informações
sobre habilidades e possibilidades de ajudar o Cecan e os
pacientes que são atendidos. 



Sustentabilidade

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Doações pessoas jurídicas
Doações pessoas físicas
Brechó e Bazar Solidário
Programa Nota Fiscal Paulista
Participações em eventos



Prevenção

Nosso objetivo é disseminar e ampliar o conhecimento da doença, 
para que haja a identificação precocemente dos sintomas, bem como 
apresentar meios para o diagnóstico e os diversos tipos de tratamento.

O Programa contempla palestras de prevenção do câncer proferidas 
por médicos especialistas voluntários e equipe técnica do Cecan, 
dirigidos de acordo com o gênero e faixa etária do público. aaAAAAAaa

Disponibilizamos de material impresso para entrega em nossas ações.



Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer
Av. Braz de Pina, 26 - Vila Vitória 08730-220 Mogi das Cruzes/SP
Tel.: (11) 4794-7003  4795-3742  E-mail: cecan@cecan.org.br
aaa

         cecanong               cecanong


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

