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Se reinventar foi preciso

No ano mais desafiador da nossa história

recente, o CECAN se reinventou! Para manter

as ações em andamento e ajudar nossos

irmãos que enfrentam o câncer, a

solidariedade foi a palavra de ordem em ano

de pandemia. Mais do que oferecer ajuda, a

ação dos voluntários representou o

verdadeiro amor de Cristo.

Tivemos momentos de incertezas, medo e

saudade, mas esse período também ficou

marcado, acima de tudo, pela união de

esforços. Em 2020, realizamos mais de três

mil atendimentos, garantindo assistência às

pessoas com câncer e seus familiares.

Utilizamos plataformas on-line para levar

atendimento psicológico, atividades

artesanais, além de “lives” nas redes sociais.

Mesmo a distância, colaboradores e

voluntários ofereceram acolhimento.

Ainda estamos atravessando um período

delicado, mas temos a certeza de que

continuaremos levando solidariedade e

cuidado fraternal, pois é assim que Jesus se

faz presente. Seguimos com muita fé,

esperança e perseverança inabaláveis para

cumprirmos a nossa missão!

Muito obrigado a todos os colaboradores,

voluntários e amigos dessa causa tão

importante!

Deus os abençoe!

Dom Antônio Carlos Altieri

Presidente



O CECAN - Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer, localizado em Mogi das Cruzes

– SP, desde sua fundação em 2002, busca oferecer à pessoa com câncer e seus familiares um

“Espaço de Convivência”, com ambiente e ações que promovam o bem estar psicossocial,

melhoria na qualidade de vida e maior socialização.

É categorizado como uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como

entidade de utilidade pública e organizada conforme a Legislação vigente no Brasil. Recebeu sua

primeira Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS por meio da

Portaria n° 371 de 16 de fevereiro de 2017.
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Nossa Missão
Estimular o espírito 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.

Nossa Missão

CECAN – Centro de Convivência e Apoio 

ao Paciente com Câncer

O quadro de colaboradores do CECAN é

composto por sete funcionários e 101

voluntários, sendo estes, organizados por

área de atendimento/atuação e devidamente

cadastrados conforme legislação Lei do

Voluntariado.

Recursos Humanos

Entrega de kits nutricionais aos 
pacientes



CECAN - Objetivo

Oferecer ao paciente o atendimento

multiprofissional a fim de reabilitação

psicossocial;

Estimular a criatividade, convívio social e

equilíbrio emocional para promover melhor

qualidade de vida;

Revigorar a condição física do paciente em situação pós-operatória,

dificuldade de mobilidade e o alívio de dores causadas pelo tratamento da

doença;

Incorporar e programar ações de promoção da saúde, com ênfase na

prevenção do câncer e diagnóstico precoce.

O CECAN busca oferecer ao paciente com câncer e seus familiares um serviço de apoio

psicossocial, promovendo apoio, encorajamento, reabilitação psicossocial e a prevenção ao

câncer.

O tratamento contra o câncer pode acarretar sofrimentos de diferentes naturezas, como

por exemplo, fadiga, insônia, dor, perda de apetite, ansiedade e depressão. As queixas pelos

efeitos colaterais do tratamento e pelo impacto emocional do câncer na vida do indivíduo e

da família são inúmeras.

Há também um agravo em relação a prognósticos, uma vez posta a possibilidade de

metástases ou a impossibilidade de cura, sendo um dos medos dos pacientes, por isso temos

como objetivo:

Relatos de Pacientes
“Agradeço a cada funcionário e voluntários do CECAN por estar

sempre nos alegrando e demostrando o carinho que sente por

nós que somos pacientes que Deus abençoe a todos

carinhosamente”. A.M.A.E.

“Obrigada por me fazer sentir melhor, com tudo isso

que está acontecendo. Você tem me ajudado bastante.

Amei os lenços e o kit”. M.E.F.S.D
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Perfil do Paciente

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).

Faixa Etária

20 a 29 anos – 03 pacientes

30 a 39 anos – 13 pacientes

40 a 49 anos – 13 pacientes

50 a 59 anos – 39 pacientes

60 a 69 anos – 27 pacientes

70 a 79 anos – 12 pacientes

80 a 89 anos – 02 pacientes

Gênero

91% 9%

Tipos de Câncer

Câncer de Mama – 64 casos

Câncer de Tireoide – 08 casos

Câncer de Próstata – 05 casos

Câncer de Colo de Útero – 04 casos

Câncer de Intestino – 04 casos

Câncer de Cólon – 03 casos

Câncer de Pulmão – 03 casos

Leucemia – 03 casos

Câncer de Cérebro – 02 casos

Apresentou um caso para os seguintes tipos

de Câncer: Estômago, Pele, Útero, Bexiga, Mão,

Pâncreas, Rim, Carcinoma Basocelular,

Linfoma de Hodking, Linfoma não Hodking,

Meningeoma Atípico, Mieloma Múltiplo e

Sarcoma.
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Programa de Voluntariado
O trabalho voluntário faz parte da história do CECAN, desde a sua fundação. São pessoas que

doam seu tempo e se dedicam a criar um ambiente de acolhimento aos pacientes, por meio

dos atendimentos nas práticas integrativas e complementares, atividades artesanais

e, também, apoiando a equipe em atividades como eventos para captação de recursos,

bazares, tarefas administrativas, digitação de cupom fiscal, entre outros.

Apoio jurídico 08

Atividades artesanais 631

Atendimentos/Oficinas Terapêuticas 591

Bazar 594

Eventos 217

Lançamentos de cupons – NFP 337

Manutenção da casa 34

Outros 79
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Nº HORAS VOLUNTÁRIAS

Em tempos de pandemia, o Brasil e o mundo

têm se solidarizado ainda mais. É nesse

momento que nos juntamos para fazer o

bem, afinal, Faz bem fazer o bem. Para

manter a solidariedade e a segurança tanto

de nossos pacientes quanto de nossos

voluntários, o voluntariado a distância

ganhou ainda mais força.

O CECAN, comprometido no bem estar de

seus atendidos, estendeu o acolhimento

psicológico aos voluntários permitindo que

externassem suas angústias e medos,

evitando assim, o aumento dos transtornos

emocionais ocasionados devido à pandemia.

No ano de 2020, os 101 voluntários

devidamente cadastrados, geraram 2.491

horas de trabalho voluntário,

2.491
horas de trabalho 

voluntário em 2020



Atendimentos 2020
Em virtude da Pandemia da Covid-19, em consonância com as orientações do Ministério da

Saúde e aos Decretos:

• Decreto Municipal Nº. 19.140 de 17 de março de 2020, que dispõe situação de emergência

no Município de Mogi das Cruzes;

• Decreto Municipal Nº. 19.163 de 20 de março de 2020, que declara estado de calamidade

pública no Município de Mogi das Cruzes;

• Decreto Estadual Nº 64.879 de 22 de março de 2020, que decreta quarentena no Estado

de São Paulo.

O CECAN adotou as seguintes ações:

Desde o dia 16 de março, suspensão das atividades

em conjunto, por se tratar de um grupo de risco

(pessoas em tratamento do câncer) por tempo

indeterminado até novas diretrizes;

Os voluntários com 60 anos ou mais foram

orientados a permanecerem em casa até novas

diretrizes;

1

Manter os atendimentos psicológicos on-line para os pacientes de acordo com as

normas do Conselho Regional de Psicologia;

Manter contato com os demais pacientes, por telefone, a partir de 25 de março. Todas

as intervenções registradas no prontuário do paciente;

Suporte e apoio aos voluntários, por WhatsApp e ligação telefônica, pela supervisora

clínica da entidade, a partir do dia 24 de março.

2

3

4

5

3.405
ATENDIMENTOS 

AOS PACIENTES

457
KITS AOS 

PACIENTES
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O CECAN oferece atendimento psicológico e apoio jurídico, além de atividades divididas em dois

eixos, artesanais e práticas integrativas e complementares, executadas por profissionais

voluntários competentes em sua área de atuação, selecionados por meio de triagem em que se

estabelecem seu compromisso com o CECAN.

Atendimentos 2020

Práticas Integrativas e Complementares

Os atendimentos chamados de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são

possibilidades para agregar ao tratamento convencional do câncer, com objetivo da melhora

Acupuntura 120

Barra de Access 09

Constelação Familiar 04

Cromoterapia e Toque Quântico 12

Dança do Ventre 219

Dança de Salão 35

Espanhol 86

Grupo Vocal 51

Laserterapia 55

Massagens 41

Pilates 39

Pintura de Mandala 22

Reiki 346

Violão 11

Yoga 169
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Nº DE 

ATENDIMENTOS

PRÁTICAS INTEGRATIVAS

E COMPLEMENTARES

tanto de fatores físicos como a diminuição da

sensação dolorosa, relaxamento, como de fatores

emocionais, no caso da ansiedade e depressão.

Estimula também a grupalidade e coletividade,

importantes para a re-inserção ao meio social. Os

atendimentos são executados por profissionais

voluntários e qualificados.

No ano de 2020, o CECAN gerou, somando-se

todas as ações realizadas, um número de

3.405 atendimentos, apesar da pandemia.

Atendimento com nutricionista online 

Aula de fisioterapia online



Atividades Artesanais

As atividades artesanais têm como objetivo

melhorar a qualidade de vida do paciente, por

meio do fortalecimento das conexões entre

as pessoas, troca de experiências em um

ambiente que estimula a descoberta das

próprias aptidões. Durante a pandemia, as

pessoas que participam das atividades

artesanais realizavam a confecção de objetos

em suas casas com o material disponibilizado

pelo CECAN – este é um exemplo de aplicação

do voluntário a distância.

Atendimento Psicológico

O atendimento psicológico é realizado tanto para o paciente como para o acompanhante, uma vez

que quando acometido pelo câncer, o sofrimento pode ser instalado em todo núcleo de convívio.

Podendo ser realizado por meio de atendimentos individuais ou em grupo (chamado de

SUPERação), promovem o melhor enfrentamento da situação atual e na aceitação desta nova

realidade. A orientação para os familiares se faz necessária, pois aumenta o vínculo entre

paciente e cuidador, melhora na relação etc. Ele também precisa de cuidados e orientação

adequada para que possa exercer sua função de forma equilibrada.

A equipe técnica da entidade criou e ofertou o plantão psicológico aos voluntários, uma vez que a

pandemia afetou a todos.

Atendimentos 2020

56
atendimentos em 

crochê, bordado e tricô

03
atendimentos para 

confecção de bolsa e 

nécessaire

813
ACOLHIMENTOS

675
ATENDIMENTOS
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Programa de Prevenção

do Câncer
O Programa contempla palestras de prevenção do

câncer, salientando as campanhas do Outubro Rosa e

Novembro Azul, proferidas por voluntários, pacientes e

equipe técnica do CECAN.

Em decorrência da pandemia, as palestras foram

realizadas em modo on-line e as presenciais

obedeceram aos protocolos sanitários necessários.

As ações do CECAN ConVida foram adaptadas também

como palestras informativas de prevenção à saúde.

Além das palestras proferidas, o CECAN ofertou, por

meio do atendimento voluntário, o atendimento

nutricional aos pacientes oncológicos. Além do

atendimento, entregou aos pacientes um Kit contendo

alimentos que possibilitam a melhora nutricional no

tratamento quimioterápico, tais como suco sem soja,

água de coco, gelatina, biscoitos sem recheio etc.
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51 Atendimentos em 

Nutrição

470 Atendimentos  por 

meio de palestras de 

prevenção de câncer

09 LIVES
Contamos com a 

participação de 148
pessoas



Demonstrações Financeiras
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Ação para captação de 
recurso: Bazar

Voluntária cadastrando cupom fiscal

Ação para 
arrecadação de 
roupas para 
Bazar

Centro de Convivência para Apoio ao Paciente Com Câncer

CNPJ 06.288.135/0001-80

Balanço Patrimonial  
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 em Reais

Ativo 2020 2019 Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019

Circulante 102.405,59 179.007,17 Circulante 120.628,40 94.448,66

Não Circulante 24.867,62 29.009,23 Não Circulante 2.397.307,61 1.050.665,98

Patrimônio Líquido (2.390.662,80) (937.098,24)

Patrimônio Social (937.098,24) (677.761,52)

Déficit do Exercício (1.453.564,56) (259.336,72)

Total do Ativo 127.273,21 208.016,40
Total do Passivo e 

Patrimônio líquido
127.273,21 208.016,40

Receitas 2020 2019

Doações 77.360,94 69.844,35 

Subvenção Municipal 47.435,77 47.436,12 

Eventos Diversos 62.119,33 71.303,44 

Trabalho Voluntário 16.334,75 30.476,04 

203.250,79 219.059,95 
CUSTOS E DESPESAS 

OPERACIONAIS

Despesas c/Pessoal (283.893,81) (265.378,78)
Despesas Gerais 

Administrativas (130.898,88) (41.171,33)

Despesas c/ Aluguéis (84.992,33) (77.224,23)

Demais Despesas (41.877,99) (38.966,63)
Doações 

Alimentos/Materiais/Diversas (22.510,66) (21.031,54)

Trabalho Voluntário (16.334,75) (30.476,04)

(580.508,42) (474.248,55)
(Despesas) receitas financeiras, 

líquidas (1.076.306,93) (4.148,12)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO 

EXERCÍCIO
(1.453.564,56) (259.336,72)



CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA APOIO AO 
PACIENTE COM CÂNCER - CECAN

Av. Braz de Pina, 26 – Vila Vitória 
08730-020  Mogi das Cruzes – SP
Tel.: (11) 4794-7003   4795-3742

www.cecan.org.br   cecan@cecan.org.br 

CecanOng

CecanOng
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