
Os médicos oncologistas Fernando Medina e André Moraes, do Cecan

Médicos oncologistas
da Santa Casa ajudam
a disseminar cultura da
prevenção

Cecan encerra outubro rosa

Os médicos Fernando Medi-
na e André Moraes, diretores
do Cecan- Centro do Câncer
da Santa Casa de Piracicaba
complementaram a programa-
ção estabelecida para reveren-
ciar o Outubro Rosa, promo-
vendo palestras em empresas
de Piracicaba e região com a
proposta de disseminar a cul-
tura preventiva entre os fun-
cionários.

“As pessoas precisam enten-
der que, quando detectado
em estágio inicial, o câncer
pode ter 100% de chances de
cura”, justificaram os oncolo-
gistas, que estiveram nas em-
presas Viação Ouro Verde de
Sumaré, na indústria Lanxess
de Porto Feliz e nas empresas
Incorporadora Estrutural, Lar
dos Velhinhos, Camptorta e
Receita Federal, de Campinas.
Em Piracicaba, Medina e Mo-

raes palestraram na empresa
Audax Empreendimentos Imo-
biliários, na Klabin e no Clube
de Campo, espaço onde o fo-

co foi o câncer de pele.
Eles revelam que, até o final

deste ano, cerca de 500 no-
vos casos de câncer de mama

devem ser registrados na re-
gião e mais de 16 mil em to-
do Estado de São Paulo. Só o
CECAN registra uma média
de 1.200 novos casos de cân-
cer todos os anos; mais de
50% em estágio avançado da
doença. “Os números podem
ser assustadores, mas a doen-
ça não deve causar pânico,
pois a evolução da medicina
tem proporcionado métodos
diagnósticos cada vez mais
precisos e tratamentos me-
nos agressivos”, consideram
os oncologistas.

Além das palestras externas,
o Cecan promoveu atividades
voltadas a pacientes para mi-
cropigmentação em sobrance-
lhas e aréolas dos seios com
Ana Savoy, oficina de maquia-
gem com a Mary Kay, sessão
de fotos com Mara Santos, ofi-
cina de franjas para turbantes
com Monan Barros, apresenta-
ção de prótese capilar pela
Pretty Hair e show com as
Amigas da Onça; além de pa-
lestras internas com Elaine
Curiacos, Andrea Leoncinie e
Júlio César da Silva Fonseca.
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