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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.  

 

O CECAN, fundado em 2002 na cidade de Mogi das Cruzes, é 

uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, 

qualificada como entidade de utilidade pública e organizada 

conforme a legislação vigente no Brasil. Em concordância com 

a Lei Nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, recebeu 

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – 

CEBAS portaria n° 371 de 16 de fevereiro de 2017. 

CECAN - CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA APOIO 
AO PACIENTE COM CÂNCER 

MISSÃO  



CECAN – OBJETIVO  

O CECAN oferece 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.  
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ORGANOGRAMA E RECURSOS HUMANOS  

O quadro de colaboradores do CECAN é composto por 07 
funcionários e 119 voluntários sendo estes organizados por área de 
atendimento/atuação e devidamente cadastrados conforme 
legislação Lei do Voluntariado – Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 
1998 recebendo alteração Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016. 
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PERFIL DOS PACIENTES 

Até 19 

INCIDÊNCIA TIPO DE CÂNCER 

63% 

Próstata 

Mama 

5% 

5% Leucemia 

91% 11% 

20 - 39 40 - 59 60 - 79 Acima 80 

2% 14%  45% 38% 1% 

IDADE 

GÊNERO  

Os participantes são pessoas diagnosticadas com câncer, sem distinção 
do gênero, classe social, idade e estágio do tratamento (recém-
diagnosticadas, em processo do tratamento ou acompanhamento). 

RELATÓRIO INSTITUCIONAL – CECAN 2019                                                   4 

 



ATENDIMENTOS – 2019  

O CECAN oferece atendimento psicológico, social e apoio 

jurídico, além de oficinas terapêuticas divididas em dois eixos, 

sendo Atividades Artesanais e Práticas Integrativas e 

Complementares, executadas por funcionários e profissionais 

voluntários competentes em sua área de atuação, 

selecionados através de triagem em que se estabelecem seu 

compromisso com a entidade. 

Em 2019, foram realizados 4.592 atendimentos. 

  

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

As Práticas Integrativas e 
Complementares em 
Saúde são terapias 
embasadas no olhar para o 
ser humano como um todo, 
considerando não só 
aspectos físicos – como 
uma dor de cabeça, por 
exemplo, mas também o 
que pode estar gerando 
aquela dor: características 
emocionais, sociais e 
psíquicas.  
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ATENDIMENTOS – 2019  

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 momentos de introspecção, concentração e 
reflexão.  

ATIVIDADES ARTESANAIS 
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PSICOLÓGICO 

Diante da complexidade e variabilidade dos problemas 

enfrentados pelos pacientes no tratamento oncológico, o 

paciente é sempre estimulado a passar pelo atendimento 

psicológico. No Cecan, ele se dá por psicoterapia individual, em 

grupo e em outras modalidades terapêuticas, tendo como foco 

auxiliar no impacto do diagnóstico e de suas consequências 

mostrando a possibilidade de auxílio para melhor enfrentamento 

e qualidade de vida do paciente, de seus familiares e/ou 

cuidadores.  



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

O voluntariado do Cecan constitui um dos principais pilares 

de auxílio aos pacientes. São pessoas que dedicam seu 

tempo e amor acreditando, como a entidade, que faz bem 

fazer o bem.  

Em atendimento individual, os voluntários são entrevistados 

para colher informações sobre habilidades e possibilidades de 

ajudar o Cecan, após, é realizada a integração.  

 

O espaço para o trabalho voluntário é cedido de diversas 

formas, diretamente com os pacientes, em eventos externos e 

atividades internas. 

Em 2019, contamos com a ajuda de 119 voluntários que 
totalizaram 5.642 horas trabalhadas.  
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Em consonância com a portaria 
Nº 874, de 16 de Maio de 2013 ao 
qual institui a Política Nacional 
para a Prevenção e Controle do 
Câncer na Rede de Atenção à 
Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o CECAN 
objetiva disseminar e ampliar o 
conhecimento da doença e 
identificar precocemente 
sintomas.   
 
O Programa contempla palestras 
de prevenção do câncer 
proferidas por profissionais 
voluntários da área da saúde e 
equipe técnica da entidade. 

Em 2019, foram realizadas 19 
ações incluindo palestras com 
distribuição de 6.160 folhetos. 

PREVENÇÃO DO CÂNCER 



Ao realizarmos parcerias com 

lojas de cosméticos e outros 

segmentos, queremos valorizar 

o paciente para que os 

mesmos contemplem a 

integralidade, tirando o foco da 

doença e do tratamento. 
 

Na caminhada por uma saúde 

melhor, a socialização também 

pode ser uma grande aliada, 

estar junto a outras pessoas 

tem um efeito protetor e 

fortalecedor, sendo essencial 

em todos os momentos e pode 

se revelar ainda mais 

importante em um período de 

dificuldade. Por meio deste 

vínculo tão essencial, 

suportam-se melhor as 

dificuldades da vida, 

possibilitando mais momentos 

de felicidade.   
 

Com as ações em 2019, 90 

pessoas foram beneficiadas. 

PROMOÇÃO À SAÚDE – QUALIDADE DE VIDA 
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A entidade incentiva à qualificação de funcionários e 

voluntários, pois com o aperfeiçoamento executam o 

trabalho de forma mais consistente, se comunicam de 

maneira mais efetiva e conseguem, inclusive, propor 

melhorias nos processos, quando necessário. O 

desenvolvimento pessoal é extremamente importante 

para sua boa atuação profissional e engajamento com a 

causa pela qual trabalham. 

 

O CECAN ConVida é um programa que congrega uma 

série de palestras para voluntários, beneficiários e 

convidados com temas relacionados à área da saúde.   

Em 2019, foram 9 palestras com participação de 140 

pessoas. 

CECAN CONVIDA 
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TRANSPARÊNCIA 
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TRANSPARÊNCIA 
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MOMENTOS CECAN 

Festa Junina interna 
Confraternização de Natal 

Aula de Yoga 
Ação de Prevenção do Câncer 

Evento com Voluntárias 
Venda de Artesanato 



MOMENTOS CECAN 

Café Voluntárias Comemoração Aniversário CECAN 

Apresentação Grupo Vocal 
Abertura Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul 

Venda de Artesanato ExpoMogi – Praça de Alimentação 
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MOMENTOS CECAN 

Atendimento - Acupuntura Kit de Natal para pacientes 

CECAN ConVida 
Atendimento - Reiki 

Atendimento – Barra de Access 

Ação de Prevenção do Câncer 



MOMENTOS CECAN 
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Ação Dia Internacional do Voluntariado 
Paciente - recepção 

Voluntárias - Brechó 

Pacientes - Festa Junina Interna 
Festa Junina Externa – 

Captação de recursos  
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MOMENTOS CECAN 

Ação CECAN ConVida 
Campanha Mogi Shopping 

Ação Mapfre 
Reconhecimento Voluntariado 

Pacientes - Ação Dia das Mães 
Artesanato 
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CecanOng 

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  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

