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A partir de segunda-feira,
2, o prédio do Centro do
Câncer da Santa Casa de

Piracicaba (Cecan) estará ilu-
minado de rosa. As luzes serão
acionadas à noite, após a pales-
tra que a médica mastologista
Andréa Angeli direciona a pa-
cientes em tratamento na Uni-
dade, médicos, funcionários e
membros da Mesa Diretora e
Administrativa da Santa Casa.

As atividades abrem a progra-
mação elaborada para reveren-
ciar o Outubro Rosa, conheci-
do em todo mundo como o
mês de conscientização e pre-
venção ao câncer de mama. A
data, que nasceu nos Estados
Unidos na década de 90, extra-
polou as fronteiras e, desde es-
tão, tem estimulado a popula-
ção no controle do segundo
câncer mais comum entre as
mulheres no Brasil e no mun-
do, compreendendo 26% dos
casos. Em primeiro lugar, figu-
ra o câncer de próstata, com
28% das incidências.

Segundo o médico oncologis-
ta Fernando Medina, diretor

do Cecan, até o final deste
ano, cerca de 500 novos casos
da doença devem ser registra-
dos na região e mais de 16 mil
em todo Estado de São Paulo.
"Os números podem ser assus-
tadores, mas a doença não de-
ve causar pânico; principal-
mente se detectada em seu es-
tágio inicial", disse Medina,
lembrando que a evolução da
medicina tem proporcionado
métodos diagnósticos cada
vez mais precisos e tratamen-
tos menos agressivos.

Outro alerta é o de que o Ce-
can registra uma média de
1.200 novos casos de câncer
todos os anos, cerca de 320 de-
les referem-se ao câncer de
mama. "Todas essas pessoas
são acolhidas e tratadas pelo
Cecan, que dispõe de moder-
nos métodos e equipamentos
para prevenção, diagnóstico,
tratamento e reabilitação de
pacientes com câncer por
meio da quimioterapia, da ra-
dioterapia e hormoniotera-
pia", disse Medina.

Segundo a psicóloga do Ce-

can, Pedrilha Goes, o aspecto
emocional dos processos em-
pregados pelo Cecan também
é importante e, por isso, no
dia 10 de outubro, a partir das
8h30, a unidade promoverá

ações junto às pacientes para
micropigmentação em sobran-
celhas e aréolas dos seios, com
a equipe de Ana Savoy. Haverá
também oficina de maquia-
gem com a equipe Mary Kay,

sessão de fotos com a fotógra-
fa voluntária Mara Santos,
apresentação de franjas para
utilização em turbantes por
Monan de Barros e apresenta-
ção de prótese capilar pela
Pretty Hair.

Na quarta, dia 18, a fisiotera-
peuta e master coaching Elai-
ne Curiacos promoverá pales-
tra a partir das 9h para uma
ampla abordagem sobre "A
doença como caminho para
mudança interna". Na se-
quência, às 10h30, a assisten-
te social, educadora física e fo-
calizadora de processos de de-
senvolvimento através da ar-
te, Andrea Leoncini, abordará
o tema "De mãos dadas pela
vida".

Encerrando as atividades na
quinta, 26, palestra a partir
das 9h para ampliar o enfoque
sobre o "Câncer: aspectos emo-
cionais", com o psicólogo clíni-
co Júlio César da Silva Fonse-
ca, e às 10h30, apresentação
de dança e música-tema do
Outubro Rosa com o grupo
Amigas da Onça.

Programação inclui palestras, oficinas, sessão de fotos, música e outras ações

Atividades promovem a autoestima e estimulam a conscientização
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