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Cecan: 25 anos
Centro do Câncer da Santa Casa chega aos 25 mil pacientes atendidos, 95% do SUS
Divulgação

PRISCILLA PEREZ
Da Gazeta de Piracicaba
priscilla.perez@gazetadepiracicaba.com.br

O

Cecan (Centro do Câncer da Santa Casa de
Misericórdia de Piracicaba) comemora, este mês, 25
anos de fundação e amor à vida. Considerado grande referência no tratamento humanizado do câncer, o Centro se
destaca ainda pelas importantes pesquisas clínicas e o fornecimento de medicamentos
dificilmente encontrados no
mercado brasileiro.
Com apoio pleno da Santa
Casa de Piracicaba e sob o comando de uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, o Cecan chega aos 25
anos, com a expressiva marca
de 25 mil pacientes atendidos,
95% deles pelo SUS (Sistema
Único de Saúde).
O serviço, que iniciou com
198 pacientes, chega a um
quarto de século, registrando
1,2 mil novos casos de câncer
a cada ano; incidência impulsionada pelo ritmo da vida
moderna associado ao avanço tecnológico, que proporcio-
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na diagnósticos cada vez
mais precoces e tratamentos
menos invasivos e mais eficientes.
Com relação aos números,

no Cecan, o câncer de próstata bate recorde, com 28% das
ocorrências. Em seguida, aparece o câncer de mama, com
23% dos casos. Em terceiro lu-

gar, está o câncer de colo retal, com 15% dos casos; seguido pelos cânceres de útero,
pulmão, ovário e linfoma.
Apesar de 65% dos casos se-

rem provenientes de Piracicaba, o Cecan é referência para
outros 25 municípios da região; destacando-se como um
dos mais modernos e bem
equipados serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação de pacientes com
câncer por meio da quimioterapia, da radioterapia e da hormonioterapia. O Cecan conta
ainda com farmácia própria
para a manipulação de quimioterápicos e laboratório para exames, promovendo o
acompanhamento do paciente durante o tratamento, até
que ele receba alta médica.
O Cecan está sob o comando
de três médicos oncologistas
especialistas em constante
aperfeiçoamento profissional
para que a assistência no Cecan seja cada vez mais humanizada e resolutiva, proporcionando segurança, conforto e
bem estar ao paciente: são
eles André Augusto Junior Gemeinder de Moraes, Fernando
Medina da Cunha e Mary da
Silva Thereza. O Cecan fica na
avenida Independência, 953,
Bairro Alto. O telefone é (19)
2532-8200.

