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Estimular o espírito  
da solidariedade visando 
 incentivar a esperança 
 e o otimismo da pessoa  
portadora de câncer e seus familiares. Trabalhar o resgate da 
autoestima, da força e da coragem para o enfrentamento da 
doença. 
 
O tratamento do portador de câncer não se resume na 
recuperação apenas da saúde física. Os aspectos psicológicos e 
sociais devem somar-se ao tratamento médico para promover o 
bem estar e a qualidade de vida do paciente e sua família. 
 
Cuidar de nossos indivíduos acometidos por câncer, não é só 
questão de Cidadania, como também de promoção de saúde física 
e emocional. É estar consciente da Responsabilidade Social. 
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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, econômica.  

Com a finalidade de auxiliar a superação deste difícil período e restaurando a 

integridade dos indivíduos da maneira mais plena possível, o CECAN oferece 

atendimento psicológico, social e apoio jurídico, além de oficinas terapêuticas 

divididas em 3 eixos, ocupacionais, culturais e de cuidados especiais, executadas 

por profissionais voluntários competentes em sua área de atuação, selecionados 

através de triagem em que se estabelecem seu compromisso com o CECAN. 
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2002 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

- Subvenção Municipal 
- 1º Almoço Italiano 
 

- Cadastro CVSP   

- Titulação Utilidade 
Pública Municipal 

- Emenda  
Parlamentar 

- Inscrição no CMDCA 

- Parceria Instituto 
Mauricio de Sousa 

-Workshop 
Capacitação de 
Cuidadores 

- Comemoração 10 anos    
- Parceria Instituto 
Mauricio de Sousa 

- Título de Honra ao 
Mérito   
- Inscrição CMAPD 

- Mudança de 
Diretoria 

- Calendário 
Recomeço 

- Aprovações em 
editais Empresas 

Furnas e Roche 

- Certificado CEBAS 
- Titulação O.S. 
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2005 
Selecionados pelo Fundo de Solidariedade do Governo do Estado de 
São Paulo e de Mogi das Cruzes, para receber uma comemoração 
especial no Dia das Crianças envolvendo nossos pequenos pacientes 
Prêmio de Empreendedor do 3º Setor do Ano pela Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 

2008 
Viver é Moda 
Desfile de Moda com 6 pacientes do CECAN e divulgação e 
implantação da Campanha “Se toque – Colar da Vida” pela primeira-
dama do Estado Mônica Serra 

2006 
Reconhecimento ao Corpo de Voluntariado do CECAN pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes aos relevantes serviços prestados à Comunidade 
Mogiana 

2009 
Prêmio “Servir” – da Associação de Rotarianos de Mogi que tem como 
objetivo homenagear pessoas ou entidades que prestam serviços 
filantrópicos. 

2007 - Projeto CECAN 
 

2008 - Projeto CECAN 
 

2009 - Projeto CECANzinho 
 

2010 - Projeto Campanha de   

              Prevenção do Câncer  

              infanto-juvenil 
 

2011 - Projeto  Coração Voluntário 

  

2012 - CECAN - Cultura e Arte na 

            Promoção   da Saúde  

 

Prêmios Mogi News de  
Responsabilidade Social 
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81% 19% 

74% Mogi das Cruzes 

          10% Itaquaquecetuba 

                     8% Suzano 

                            3% Biritiba Mirim 

                                            1% Poá 

                                                 1% Arujá 

                                                   1% Santa Isabel 

                               1% Ferraz de Vasconcelos 

                  1% Guarulhos 

Gênero 

Residência  

Faixa etária 

  2% - 0 a 11 anos 
  2% - 12 a 17 anos 
  3% - 18 a 29 anos 
23% - 30 a 59 anos 
70% - 60 a 90 anos 
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Local de tratamento 

  
• Centro Oncológico 
• GRAACC 
• Hospital A. C. Camargo, 
• Hospital Beneficência Portuguesa 
• Hospital de Barretos 
• Hospital Ipiranga 
• Hospital Pérola Byington 
• Hospital Santa Marcelina 
• Hospital Santana 
• Hospital Servidor Público 
• Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC 
• Instituto de Oncologia 
• Instituto do Câncer do estado de São Paulo – ICESP 
• TUCCA 

 

Mais de 50% Hospital Luzia de Pinho Melo 

49 % Câncer de mama 
 14% Câncer de intestino 
   7% Câncer de colo do útero 
     5% Câncer de próstata 
        4% leucemias 
            21% outros tipos 

Tipos de câncer 
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 As oficinas culturais são atividades semanais abertas 

ao público em geral, não necessariamente pessoas 

com câncer. São realizadas atividades para que os 

participantes tenham troca de experiência das 

realidades vividas e aprendizagem de habilidades 

corporais. 

São elas: 
 

• Coral 
• Dança de Salão 
• Violão  
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As oficinas chamadas de oficinas ocupacionais 

têm como objetivo aumentar a qualidade de vida 

dos pacientes por meio da descoberta das 

próprias aptidões, do desenvolvimento da 

criatividade, imaginação e sensibilidade, aumento 

da autoestima e possibilidade de inserção 

profissional com renda extra. 

As atividades são abertas para a participação de 

pacientes e seus familiares. São elas: 

 

• Apliquê 
• Artesanato em tecido 
• Bijuteria 
• Crochê 
• Ponto cruz 
• Tricô 



As oficinas que se enquadram como oficinas de 

cuidados especiais têm como participantes os 

usuários cadastrados com diagnóstico de câncer 

em seus diversos níveis de tratamento ou em 

pós-tratamento.  Tem como objetivo aumentar a 

qualidade de vida dos pacientes por meio da 

melhoria das condições pós-operatórias e 

favorecendo os equilíbrios físicos, mentais e 

emocionais. São elas: 
 

• Acupuntura 
• Dança do ventre 
• Fisioterapia 
• Massagem relaxante 
• Massagem Vibracional 
• Reiki 
• Terapia Holística 
• Yoga 
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s O voluntariado é um dos pilares do CECAN, uma vez que auxiliam 

no sustento dos serviços prestados. Atualmente, o CECAN conta 

com ajuda de 72 voluntários que atuam em diversas áreas, dentre 

elas: Auxílio na limpeza, bazar e eventos beneficentes, contagem e 

cadastramento de cupom fiscal, realização de atividades 

terapêuticas para os pacientes e familiares.  

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 

usuários que são atendidos.  



• Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes  

    Subvenção desde 2005 

• Doações pessoas jurídicas - Empresas  

• Doações pessoas físicas 

• Brechó e Bazar Solidário 

• Programa Nota Fiscal Paulista 

• Participações em eventos 

• Promoção de eventos - Almoço Italiano 
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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 gênero e faixa etária 
do público.  
 
Disponibilizamos de material 
impresso para entrega em nossas 
ações.   
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17 - Apoio Jurídico 
04 - Cabeleireira 

Outros Atendimentos Doações 

242 - Kits de complemento alimentar 
09 - Perucas 
28 - Pacotes de fraldas 
147 – Lenços 
21 - Cobertores 
 
 

Encontro Cultural 

476 - Participantes 

2.990 - Atendimentos de Psicologia 
1.506- Serviço Social 

Equipe Técnica: 4.497 

Voluntários 

74 - Cadastrados 
4.117 - Horas Trabalhadas 

Palestras de prevenção 

09 - Palestras de prevenção 
Diversas participações em eventos e entrega 
e folheto informativo 

Empréstimo de equipamentos 

02 - Cadeiras de banho 
01 - Cadeiras de roda 
01 - Bengala 



Oficinas Ocupacionais: 534 

298 – Crochê / Bordado / Tricô 
  93 – Ponto Cruz 
  74 – Bijuterias 
  69 – Artesanato com Tecido 

Oficinas Cuidados Especiais: 990 

Oficinas Culturais: 753 

595 – Coral 
  91 – Dança de Salão 
  67 – Violão 

A
te

n
d

im
e

n
to

s 

266 – Sessões de Acupuntura 
281 – Massagens 
  88 – Sessões de Reiki 
  25 – Fisioterapia 
  46 – Terapia Holística 
  38 – Dança do ventre 
228 – Yoga 
  60 – Meditação 
  04 – Cabeleireira 



Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer 
Av. Braz de Pina, 26  - Vila Vitória   08730-020     Mogi das Cruzes – SP 
Tel.: 4794-7003    4795-3742 
E-mail: cecan@cecan.org.br         Facebook: CecanOng 


