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A Organização Regional de Combate ao Câncer agradece a todos os envolvidos e comprometidos com a 

realização deste trabalho funcionários, voluntários, doadores, parceiros e patrocinadores. Através da união e 

compromisso foi possível prestar um serviço de qualidade que auxiliou a minimizar os impactos causados pelo 

câncer aos pacientes atendidos pela instituição.

Agradecimentos
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A ORCCA está localizada no município de Betim/Minas Gerais, pertencente à Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, distante 30 km da capital mineira. Faz limite com os municípios de Esmeraldas, Contagem, Juatuba, 

Igarapé, Ibirité, São Joaquim de Bicas, Mário Campos e Sarzedo. Sua população está estimada em 412.003 

habitantes segundo o último senso do IBGE. A instituição atende pacientes de todo seu entorno e microrregião 

de Betim, sendo uma estimativa de 20 cidades. Em torno da instituição está localizado Hospital Público Regional 

de Betim - Osvaldo Rezende Franco e o Hospital Dia CETUS que realiza tratamento oncológico através de 

convênio com o SUS.

A instituição  tem por objetivo a promoção gratuita da assistência social, da educação e da saúde, às crianças, 

adolescentes, adultos e idosos pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoal, sem 

discriminação de raça, cor, sexo ou religião, prestando serviços e executando programas conforme preconizam a 

Lei 8.742/1993 e suas modificações contidas na Lei 12.435/2011, observando-se a forma complementar de 

participação das OSCIP’s prevista na Lei nº 9.790/99, de forma a apoiar os pacientes com câncer e seus familiares 

atuando sempre em parceria de forma complementar a Secretária de Assistência Social do município na 

perspectiva da autonomia e direitos dos usuários.

A ORCCA se propõe ainda a ser a “porta-voz” do paciente oncológico da região da Grande Belo Horizonte, 

com vistas a orientação educação e defesa dos seus direitos, e a um atendimento médico adequado, colaborando 

com as Autoridades constituídas no Brasil e no Exterior, com Entidades e Hospitais, Filantrópicos ou não, com a 

Sociedade Brasileira de Cancerologia – SBC e com outras Instituições Públicas e Privadas.

Apresentação
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I. Promover a divulgação de seus conhecimentos sobre prevenção, tratamento, encaminhamento e 

procedimentos de suporte ao paciente com câncer;

II. Contatar patrocinadores do setor público ou privado com vistas à arrecadação de fundos para o 

desenvolvimento e manutenção de suas atividades;

III. Promover campanhas educacionais por todos os meios legais de veiculação;

IV. Elaborar e distribuir material educativo;

V. Realizar cursos, congressos, simpósios e outros eventos.

Objetivos específicos
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O ano de 2017 foi marcado pela união da equipe e esforços de toda a sociedade, promovendo atendimento de 

qualidade aos pacientes e seus familiares. Nosso trabalho proporcionou a minimização dos danos causados pelo 

câncer através dos serviços e benefícios ofertados na instituição.

Trabalhos desenvolvidos
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Momentos ORCCA

 Atendimento Odontológico

 Fornecimento de Fralda Geriátrica

 Projeto APOIA

 Fornecimento de Cesta Básica
 Fornecimento de Suplemento Alimentar 

 Café da Manhã

 Atendimento Farmacêutico
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A ORCCA conta com centro captação de recursos 

financeiros que são destinados para manutenção dos 

serviços prestados.

Realizado em parceria com o Clube LIONS de Betim, o 

bazar é aberto ao público, a partir do quinto dia útil de cada 

mês. Todo valor arrecadado com a venda dos itens é 

destinado para a compra de medicamentos e manutenção 

da farmácia da ORCCA.

São disponibilizados itens em bom estado de conservação 

e ótimos preços, como roupas femininas, masculinas e 

infantis, calçados, brinquedos, utensílios domésticos, bolsas 

e acessórios, dentre outros artigos.

CECARE

Bazar Beneficente ORCCA.

Relatório Anual ORCCA 2017  9



No mês de março foi comemorado o Dia Internacional da 

Mulher, o evento proporcionou as pacientes um momento 

descontraído com massagem, cabelereiro, maquiagem, 

palestra, entrega de lenços.

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, em 

todo o mundo. Só no Brasil são registrados, anualmente, 

570 mil novos casos de câncer, sendo 57 mil em mama. 

Esses números só reforçam a importância de ações 

voltadas não somente para o tratamento do paciente 

oncológico e pesquisas na área, mas também para a 

prevenção, diagnóstico precoce e conscientização da 

população. 

A ORCCA, enquanto agente modificador preocupa-se em 

abraçar a causa em sua totalidade e ganha muitos adeptos 

por onde passa.

Dia Internacional da Mulher

Caminhada Outubro Rosa

Ações 
desenvolvidas

Na semana de Natal foi proporcionado aos pacientes e 

familiares um café da manhã especial. Foi distribuído 

presentes para os pacientes e familiares e proporcionado 

um momento de desconcentração entre os assistidos, 

colaboradores e voluntários da instituição.

Café da Manhã de Natal
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O Bingo foi realizado no dia 09 de abril de 2017 na quadra 

do Colégio Marriam, toda sua renda foi destinada para a 

manutenção dos projetos realizados na instituição.

No dia 09 de julho de 2017 foi realizada a 6° Feijoada 

Beneficente da ORCCA no Espaço Mandacaru, toda a 

renda obtida com o evento foi destinada para a manuten-

ção dos projetos desenvolvidos da instituição.

Realizado no dia 10 de novembro 2017, no Espaço Trianon, 

o IV Baile Beneficente ORCCA contou com um público de 

400 pessoas que dançaram ao som da banda Cheb. 

Assim como a primeira edição, o evento teve como 

objetivo angariar recursos para a construção do Hospital 

de Tratamento do Câncer de Betim e mais uma vez, nossos 

parceiros e a população betinense abraçaram a causa e nos 

deixaram orgulhosos com tanta solidariedade. 

A presença e doação de cada um reforça o ideal da 

ORCCA que acredita podemos fazer a diferença na vida 

de muitos pacientes que esperam por um futuro melhor. 

1º Cavalgada pela Vida foi realizada no dia 19 de novembro 

de 2017 na Companhia do Cavalo na região do 

Bandeirinhas, o trajeto foi pensado para proporcionar aos 

cavaleiros e amazonas cavalgar em estrada de terra 

resgatando a cultura rural.

Bingo

Feijoada

Baile

Cavalgada

Eventos
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Relatório Anual 2017 NÚMEROS DO BEMNÚMEROS DO BEMNÚMEROS DO BEM

Cada uma destas Cada uma destas 

conquistas só se conquistas só se 

tornou possível tornou possível 

com o apoio de com o apoio de 

sua solidariedade! sua solidariedade! 

Muito Obrigada!Muito Obrigada!

Cada uma destas 

conquistas só se 

tornou possível 

com o apoio de 

sua solidariedade! 

Muito Obrigada!

Atendimentos 

Farmácia

Atendimentos 
Serviço Social

Atendimentos 
Nutricionista

1.413 1.413 1.413 4614614612.288 2.288 2.288 

Atendimentos 
Psicológicos

Atendimentos 
Odontológicos

Atendimentos 
Jurídicos

Medicamentos
fornecidos

Latas de suplemento 
alimentar fornecidas

Refeições no 
café da manhã

4.9164.9164.916 1.3961.3961.396 4.0984.0984.098

Almoços 
fornecidos

Pacotes de fraldas
fornecidas

Cestas básicas
fornecidas

484484484 789789789 318318318

Materiais de apoio 
para empréstimo

Cateteres totalmente 
implantados

52 52 52 09 09 09 

254254254 200 200 200 82 82 82 

Confira os benefícios oferecidos aos atendidos da 

ORCCA ao longo de 2017.
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AÇÕES DESENVOLVIDASAÇÕES DESENVOLVIDASAÇÕES DESENVOLVIDAS

Realização de 

02 grupos 

antitabagismo

Participação em 08 
capacitações sobre 

terceiro setor e 
políticas públicas

Grupo de Voluntários 
ORCCA contou com 

08 pessoas

Exposição fotográfica 
Quem Sabe Isso 

Quer Dizer Amor?

Participação nos 
conselhos de Saúde 
e Assistência Social

17 reuniões

Comissão do cuidado 
com o paciente 

oncológico 03 reuniões

Capacitação Prevenção 
Câncer de Mama

495 participantes

Realização de 11 
palestras sobre prevenção 

ao câncer de 
mama e próstata.
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COMUNICAÇÃO E MARKETINGCOMUNICAÇÃO E MARKETINGCOMUNICAÇÃO E MARKETING

Foram produzidos 02 

informativos totalizando 

7.000 cópias

7.500
Curtidas.

ORCCA

NA MÍDIA

A ORCCA
participou de 
12 entrevistas
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Doar é acreditar na vida. 
Participe, doe!

 

CECAF - Central de Captação Financeira

        (31) 3595-3882

        (31) 98201-1038

        telemarketing@orcca.org.br

        www.facebook.com/orcca.combateaocancer

        www.orcca.org.br 


