
 

 

 

RELATORIO ANUAL – ASSOCIAÇÃO PRESENTE 

 
A Associação Presente de Apoio a Pacientes 

com Câncer - Padre Tiãozinho, é uma 

organização social, sem fins lucrativos, com 

histórico de atendimento desde 2004, e que 

atua oferecendo atendimento digno, gratuito, 

aos acometidos pelo câncer e que vivem em 

risco de vulnerabilidade socioeconômica. 

 
 
 
 

A Associação Presente tem por finalidades 

promover a saúde, acolher e assistir 

pacientes carentes com câncer, e a seus 

familiares, fornecendo-lhes de forma 

inteiramente gratuita, alojamento, 

alimentação, transporte, serviços de 

enfermagem, assistência social, nutricional, 

psicológica, jurídica e espiritual. 

 
 

 
 

MISSÃO 
Promover assistência, cuidado e amparo a jovens, adultos e idosos carentes com câncer e 
atuar na prevenção e diagnóstico precoce da doença. 

 
VISÃO 

Ser referência como instituição filantrópica e exemplo de voluntariedade de apoio a pacientes 
com câncer na Região Norte de Minas Gerais. 

 
VALORES 

Voluntarismo, servir com amor, solidariedade humana, caridade, religiosidade, participação 
na comunidade, acolhimento, convívio harmonioso entre voluntários, pacientes e família. 

 
 

Dados da organização 
 

RAZÃO SOCIAL: Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho 

Nome fantasia: Associação Presente 

CNPJ: 06.336.300/0001-22 EXPEDIÇÃO CNPJ: 29/06/2004 

ENDEREÇO: Rua Maria Fernanda Freitas de Jesus Cordeiro, número 242- Bairro Canelas 



 

 
 

CEP: 39402-610 CIDADE: Montes Claros ESTADO: MG 

PAÍS: Brasil FIXO: 38 3213 4296  38 98834-0103 

Utilidade Pública Municipal Lei: 3.394/2005 CEBAS: 2015 CMI: 2012 

Utilidade Pública Estadual Lei: 17.269/2007 CMAS: 2005 CMS: 2017 

PRONON: 185/2017 25000.093002/2016-31 CMDCA: 2017 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 405640 

E-mail: administrativo@associacaopresente.org.br 

PRESIDENTE: Drª Príscila Bernardina Miranda Soares 

SITE: http://associacaopresente.org.br/ 

FACEBOOK  : https://www.facebook.com/associacaopresente/ 

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/presenteassociacao/ 

 
 

1. Histórico da Associação Presente e frentes de atuação 
A Associação Presente criada em 2004, surgiu de um desejo de cuidar e apoiar o paciente carente 

com câncer da região do Norte de Minas e Sul da Bahia que vinham a Montes Claros em busca do 

tratamento. Estes pacientes são conduzidos pelo serviço de saúde de seus municípios e em Montes 

Claros aguardam após o tratamento ao final do dia retornar para o local de origem. O paciente então 

já debilitado, sem recursos financeiros e com poucas instruções, passava por uma jornada diária de 

até 20 horas entre translado e atendimento. 

O sacerdote Padre Sebastião Raimundo de Castro, o “Padre Tiãozinho”, acometido pelo câncer e 

em tratamento com a médica oncologista, Priscila Miranda, sentiram-se tocados com as dificuldades 

encontradas pelos pacientes onde sem local adequado para permanecerem durante o tratamento, 

se agrupavam nas portas dos hospitais e praças aguardando o retorno para seus municípios. 

Observando estas pessoas nas praças e locais próximos aos hospitais, sem recursos até para a 

alimentação, surgiu a necessidade de criar uma estrutura de acolhimento onde pudessem se 

alimentar, descansar, tomar banho, etc. Foi assim que nasceu o Projeto Presente, que mais tarde se 

tornaria Associação Presente. 

Desde a construção inaugurada em 2013, é possível dispor de acomodações confortáveis e que 

permitam um acolhimento e atendimento mais digno aos pacientes. A Associação Presente entende 

que entre os desafios enfrentados pelo paciente oncológico de Montes Claros e região destacam- 

se: 

 Alta prevalência de morte por câncer devido ao diagnóstico tardio. Ou seja, não há acesso ao 
diagnóstico precoce devido à falta de acesso a oncologistas, exames laboratoriais, 
tratamento e assim por diante. No sistema público de saúde, há um longo período de espera; 

 Falta de informações/orientações em relação aos direitos do paciente oncológico e em 
relação ao tipo de tratamento a que é submetido; 
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 Falta de residência temporária para os pacientes da região norte de Minas Gerais que estão 
em tratamento quimioterápico ou radioterápico; 

 Alta prevalência de morte por câncer devido ao diagnóstico tardio. Ou seja, não há acesso ao 
diagnóstico precoce devido à falta de acesso a oncologistas, exames laboratoriais, 
tratamento e assim por diante. No sistema público de saúde, há um longo período de espera. 

 Falta de cuidados paliativos para as pessoas com câncer no final da vida, oferecendo 
conforto e qualidade de vida neste momento. O paciente necessitado tem uma morte sofrida 
intensa. 

As ações da Associação Presente frente a estes desafios são: 

 A Associação Presente realiza grandes campanhas de informação e diagnóstico precoce 
durante em várias atividades externas e internas; 

 Devido à falta de acomodação para paciente carente da região norte de Minas Gerais, a 
Associação Presente criou as instalações de hospedagem; 

 Devido ao diagnóstico tardio, a Associação Presente criou o 'Mutirão' de prevenção ao 

câncer para diagnóstico precoce e prevenção ao câncer, evento anual, para evitar pacientes 

em formas avançadas da doença; Alta prevalência de morte por câncer devido ao diagnóstico 

tardio. Ou seja, não há acesso ao diagnóstico precoce devido à falta de acesso a 

oncologistas, exames laboratoriais, tratamento e assim por diante. No sistema público de 

saúde, há um longo período de espera. 

 

 Devido à falta de um Centro de Cuidados Paliativos, a Associação Presente está construindo 
o Hospice Jesuína Rosa Silva para acomodar pacientes em fase avançada da doença. 

 

2. SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES. 

2.1. SERVIÇOS 

2.1.1. HOSPEDAGEM 

A Associação Presente acolhe pacientes oriundos de 79 municípios do Norte de Minas e Sul da Bahia 

para hospedagem com o objetivo de ofertar o acesso de qualidade ao tratamento contra o câncer que 

é realizado nas duas unidades de saúde (UNACONS) de Montes Claros. Com 8 quartos com 

capacidade para 32 pessoas sendo 16 pacientes e 16 acompanhantes, a Instituição garante 

comodidade aos assistidos carentes durante o tempo necessário de acordo com o tipo de tratamento 

que é conferido ao assistido. 
 



 

 
 

2.1.2. TRANSPORTE AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS 

A entidade possui 02 veículos para transporte de grupos e garante o máximo de conforto e 

segurança para transportar os assistidos e seus acompanhantes para hospitais e clínicas. 

Com este serviço, há 100% de adesão do paciente ao tratamento, uma vez que os horários 

são cumpridos rigorosamente para desloca-los da casa de apoio para hospitais e clínicas e 

laboratórios. 
 

 
 
 

2.1.3. ALIMENTAÇÃO 

 

Importante aliado na luta contra o câncer a Associação Presente oferta diariamente 5 refeições 

aos pacientes hospedados na casa de apoio, bem como para os “flutuantes” (pacientes que 

não estão hospedados, mas procuram a instituição para se alimentarem). As refeições 

oferecidas são acompanhadas por nutricionista. 

 
 
 



 

 

2.1.4. SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 

 
O suplemento alimentar contribui na 

melhora do aporte calórico da dieta dos 

assistidos, uma vez que são completos 

com todas as vitaminas e minerais, sendo 

assim o suplemento complementa a 

alimentação dos assistidos e ou substitui a 

alimentação para alguns que encontra com 

inapetência em uso de sonda alimentar. 

 
2.1.5. MEDICAMENTOS 

A Associação Presente conta com parceria da rede de drogarias Minas Brasil para ofertar 

encaminhamento para os pacientes cadastrados buscarem medicamentos nas farmácias. 

 
2.1.6. OUTROS 

A Associação Presente, também disponibiliza exames de diagnóstico, roupas, perucas, 

sondas e outros para suprir as necessidades durante o tratamento; 

 

 
2.2. SERVIÇOS 

2.2.1. ENFERMAGEM 
 

A enfermagem da Associação Presente tem como missão dar assistência ao paciente e 

seu acompanhante, baseado na sua individualidade onde diariamente são aferidos dados 

vitais como: pressão arterial, temperatura, frequência respiratória, saturação, orientações 

sobre banho de leito, curativos, sondas dentre outras atividades pertinentes ao serviço da 

enfermagem. 

 
 

2.2.2. CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS 
 

A Associação Presente em parcerias com médicos de diversas especialidades oferta 
gratuitamente consultas para seus assistidos cadastrados, auxiliando com patologias 
associadas ao câncer. São algumas das especialidades ofertadas: dermatologia, 

oftalmologia, ginecologia, geriatria e cardiologia. 

 

2.2.3. PSICOLOGIA 
 

A psicologia na Associação Presente é direcionada aos pacientes e acompanhantes da 

instituição o trabalho está alinhado com a TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA. Esta terapia é uma 



 

 

proposta que compreende o indivíduo na relação com seus diversos sistemas (família/indivíduo 

– família/doença – doença/trabalho – vida/escola/interatividade/comunidade/cultura). Visando 

valoriza a estrutura familiar, nesta instituição, atendemos semanalmente a quantidade de 32 

pessoas, dentre pacientes, acompanhantes e demandas espontâneas de pacientes 

oncológicos. Visamos: Desenvolver trabalho de acolhimento psicoterápico aos usuários; 

Promover oficinas; Realizar escuta/plantão psicológico; Realizar dinâmicas de grupos; Propiciar 

aos usuários momentos de lazer e descontração (passeioterapias). Trabalhar questões 

relacionadas ao câncer e suas implicações promover momentos de descontração, dentre outros 

tantos processos. 

Alcançar ganho emocional com o suporte psicológico necessário para enfrentar o processo da 

doença, contribuindo para minimizar o sofrimento independentemente do desfecho final de 

cada paciente. 

 

2.2.4. SERVIÇO SOCIAL 
 

O trabalho do Assistente Social da Associação Presente é realizado por meio da 

intervenção em questões sociais vivenciadas pelos pacientes em situação de 

vulnerabilidade social e seus familiares; com o objetivo de levantar os seus aspectos 

socioeconômicos, ampliando informações, mobilizando e viabilizando recursos, na 

perspectiva de garantir a qualidade de vida, direitos e humanização do atendimento, 

além de integrar a equipe interdisciplinar, contribuindo com a eficiência e otimização dos 

serviços prestados. 

O Serviço Social, na atenção oncológica, busca identificar as necessidades do paciente, 

potencializando suas habilidades em busca do bem estar durante seu tratamento, 

mediando à relação familiar. Todas as atividades são desenvolvidas numa relação de 

parceria e no intuito de promover a autonomia no mesmo, buscando a adesão ao 

tratamento e sua qualidade de vida. 

 

 
2.2.5. CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Além da assistência integral ao assistido e acompanhante, a Associação Presente 
promove atendimento gratuito ao paciente que enfrenta o câncer em estágio avançado. 
Cuidados Paliativos, são oferecidos através de atendimento ambulatorial, semanal e 
também através das visitas domiciliares, para aproximadamente 4 pacientes/semana. O 
Norte de Minas é uma das principais regiões do estado com referência no tratamento 
contra o câncer, entretanto, o número de mortes pela doença é extremamente alto. 

A construção do „Hospice‟: Centro de Cuidados Paliativos Jesuína Rosa Silva‟ visa 
constituir um espaço de convivência familiar para pacientes com câncer em fase 
avançada da doença e seus familiares, proporcionando mais dignidade e qualidade de 
vida, respeitando seus desejos e suas necessidades, melhorando o curso da doença e, 
segundo a experiência de vários serviços de Cuidados Paliativos, também prolongando 
sua sobrevida. O projeto terá as instalações para receber 12 pacientes/dia. 



 

 

Os serviços referentes aos Cuidados Paliativos serão prestados efetivamente por uma 
equipe multidisciplinar, sendo: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, capelães e 
voluntários competentes e habilidosos em todos os aspectos do processo de cuidar 
relacionados à sua área de atuação. 

 

 

 

2.3. PROGRAMAS 

2.3.1. PÉROLAS PARA ALMA 
 

 

Associação Presente criou, a partir de 2014, o programa „Perolas Para Alma‟ que são 

palestras preciosas, cujos temas e palestrantes são escolhidos com muito critério, como 

forma de agradecimento a todas as pessoas que de alguma forma contribuem/apoiam a 

instituição. O projeto recebe palestrantes de renome nacional, regional e local. 
 

 

 
2.3.2. OUTUBRO ROSA 

 

Durante todo o ano, a Associação Presente realiza ações e eventos que visam a 

prevenção, o diagnóstico precoce e as práticas diárias que auxiliam na saúde e bem- 

estar. Entre as ações de prevenção que são realizadas a "Corrida e Caminhada Outubro 

Rosa" já é tradição na cidade. O objetivo é alertar a população para a prevenção do 



 

 

câncer de mama e incentivar a prática de esportes. 

 

2.3.3. NOVEMBRO AZUL 
 
 

Durante o mês de novembro, os profissionais e médicos voluntários da Associação 

Presente realizam palestras em escolas e empresas de Montes Claros e região para 

alertar as pessoas sobre o câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce. 

 
As ações para o Novembro Azul contam com palestras educativas em empresas, escolas, 

faculdades e demais instituições que visam à informação e conscientização sobre o câncer 

de próstata. 

 

 
2.3.3. MUTIRÃO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER 

 

Evento realizado anualmente pela Associação Presente desde 2011. É uma ação 

concreta de prevenção, informação e diagnóstico precoce do câncer. Tem como objetivos: 

a) Conscientizar a população da região de Montes Claros e Norte de Minas sobre importância do 
diagnóstico precoce e os direitos dos pacientes com câncer (formas de acesso ao diagnóstico e 
tratamento da patologia), 

b) Ofertar assistência médica especializada gratuita e exames gratuitos para diagnóstico da doença 
para o público participante do evento. Em todas as edições, em mais de 15 mil atendimentos, 
foram diagnosticados 162 casos de câncer, onde os pacientes foram encaminhados à regulação 
para início imediato ao tratamento. 



 

 

c) As consultas médicas especializadas e exames de diagnóstico (análises laboratoriais e/ou de 
imagem) são direcionadas ao câncer de mama, pele, boca, colo de útero e próstata. 

O público beneficiado são homens e mulheres de Montes Claros e Região Norte de Minas. Ao 

longo das 9 edições do evento foram registrados 15675 atendimentos destes 162 diagnósticos 

confirmados. Além dos médicos especialistas, cerca de 40 profissionais sendo: oncologistas, 

urologistas, dermatologistas, dentistas, ginecologistas, mastologistas; outros profissionais de 

saúde como enfermeiros, técnicos da área de saúde, acadêmicos de medicina e enfermagem e 

outros vários voluntários compõe a equipe de voluntários que anualmente atuam no Mutirão de 

Prevenção ao Câncer. 

Apresentamos os dados do Mutirão de 2017 a 2019, e o potencial que esta ação tem de realmente 

„salvar vidas‟. O Mutirão 2019 atendeu em consulta especializada 4.496 pessoas, sendo 2.088 

mulheres (46%) e 2.408 homens (54%). Entre os atendidos 2.956 (66%), receberam indicação 

para exames específicos para possível diagnóstico da doença, nas áreas foco do Mutirão: 

 
 
 

ATENDIDOS e DIAGNOSTICADOS/ESPECIALIDADE 

 2017 2018 2019 

7º 
Mutirão 

 
Diagnóstico 

8º 
Mutirão 

 
Diagnóstico 

9º 
Mutirão 

 
Diagnóstico 

CITOLOGIA 239 1 332 4 338 1 

DERMATOLOGIA 438 12 581 18 435 16 

MASTOLOGIA 422 0 454 2 527 3 

UROLOGIA 501 6 572 17 603 14 

ODONTOLOGIA 356 0 396 1 356 0 

NUTRIÇÃO 282 0 321 0 339 0 

LADO A LADO   0 0 360 0 

 2238 19 2656 42 2958 34 

% de diagnosticados  0,8%  1,6%  1,1% 
 
 



 

 

2.3.4. CONGRESSO NACIONAL DE ONCOLOGIA 
 

O evento vem se consagrando ano após ano entre as ações mais importantes da 

Associação Presente junto à sociedade, visando à transmissão precisa de informações 

sobre os cuidados, a prevenção, o diagnóstico precoce e o quanto o conhecimento sobre 

o câncer é essencial. 

Trata-se de um evento científico para profissionais de saúde, mas também aberto ao 

público, uma vez que todo ser humano evolui sempre que busca conhecer o outro e a si 

mesmo no que se refere ao ganho de conhecimento e compreensão da finitude. 

Os resultados obtidos a partir da realização do Congresso são: Publico participante mais 

informado e atualizado sobre o câncer: avanços tecnológicos, práticas seguras, 

Advocacy, cuidados com a saúde e a importância do diagnóstico precoce do câncer 

como forma de melhor administrar o tratamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (4ª edição do evento em 2020 em formato online) 

 

2.3.5. CAPACITAÇÃO 
 

 

A Associação Presente desenvolve projetos de conscientização, sensibilização e mobilização pública, 

através da disseminação de informação e educação em saúde e defesa de causa e direitos dos 

pacientes com câncer, colocando-se como mediadora e orientadora quanto às leis que os asseguram 

e os seus direitos. Neste sentido a Associação Presente realizou a 1ª „Capacitação de profissionais 

de saúde da atenção primária à Saúde em Oncologia‟ voltada para o diagnóstico precoce do câncer 

de Mama, focando os atendimentos e direcionamentos das pacientes com câncer de Mama, dentro 

do fluxo de tratamento do paciente com câncer na região do Norte de Minas. 

Para o público em geral, a Associação Presente organiza regularmente as atividades do Outubro 

Rosa e Novembro Azul onde são discutidos aspectos relacionados aos sinais e sintomas, para o 

câncer de mama, colo de útero, próstata, cólon, e outros formas, assim como prevenção para estas 

formas de câncer mais prevalentes na região. 



 

 
 

  
 

 

Sumário das atividades da Associação Presente 
 

 
 

Atuações da 

Associação Presente 

 
Público Alvo/Impacto 

 
Pessoas Atendidas 

 Paciente oncológico em tratamento por Quimioterapia ou 5.081 

Hospedagem Radioterapia da região do Norte de Minas. Impacto direto 
para o paciente com câncer. 

(2004 a 12/2020) 

 Pessoas carentes, homens e mulheres de Montes Claros e da  
15.842 

 região do Norte de Minas. Impacto direto no diagnóstico e 
diagnóstico precoce. Até o momento, 162 pessoas receberam 

(2011 a 2019) 

Mutirão o diagnóstico da doença através do Mutirão.  

 Profissional de saúde da atenção primária, tais como 200 

Capacitação enfermeiros, técnicos e agentes de saúde. Desenvolvimento 
de quem cuida do paciente com câncer. 

(2018) 

 Pessoas que comparecem ao evento. 410 

Outubro Rosa Impacto direto no público participante. (2019) 

 Pessoas que comparecem ao evento. 400 

Novembro Azul Impacto direto no público participante. (2019) 

As atuações da Associação Presente têm como objetivo, promover o acesso gratuito à saúde, por meio da 
prevenção, diagnóstico, tratamento e/ou reabilitação de pessoas.  



 

 

De 2004 até fevereiro de 2020, foram cadastrados 4.574pacientes, sendo 2.109 (46%) mulheres e 

2.465 (54%) homens, sendo que aproximadamente 85% deles estão na faixa etária de 46 a 100 

anos. Entre estes pacientes, 79,5% apresentam Esôfago, Mama e Próstata como localização 

primária da doença. 

 
 

 
 

 
2.4. ATIVIDADES 

 

2.4.1. EDUCATIVAS MULTIDISCIPLINARES 
 
 

O atendimento ao paciente oncológico na Associação Presente é administrado por uma equipe 

multidisciplinar composta por especialistas altamente qualificados, cada um responsável por 

diferentes cuidados e demandas de cada paciente. 

A interação entre as diversas especialidades faz toda a diferença em relação aos resultados do 

acolhimento do paciente e seus acompanhantes bem como do tratamento. 

A equipe é formada por: médicos, psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermeira, 

fisioterapeutas e cuidados paliativos, que atuam abordagens multidisciplinares individualizadas 

para cada paciente. 

São desenvolvidos diariamente pela equipe atividades para promoção da saúde e prevenção de 

doenças como hipertensão, diabetes e outras. 



 

 

Percebe-se com esta atividade a adesão às práticas e hábitos saudáveis, que contribuem de forma 
satisfatória para a qualidade do tratamento contra o câncer, além de contribuir com o controle de 
diversas doenças como diabetes, hipertenção e melhoria dos efeitos do câncer e do tratamento 
oncológico. 

 
 
 

 
 

2.4.2. ARTESANATO PRESENTE - PRESENTEARTE 

O “PresenteArte”, grupo do artesanato criado há 15 anos, desde a fundação da 

Associação Presente, vem através de seus trabalhos manuais, utilizando-se de diversas 

técnicas como: pintura, bordado, aplicações e outros, além de ser uma fonte de recursos 

para manutenção das 

ações da instituição, tem a missão de ajudar 

assistidos e acompanhantes no enfrentamento da 

doença, valendo-se do lema que a arte é libertadora 

e que ameniza as dores físicas e emocionais. 

Todas essas transformações são propiciadas pelas 

voluntárias, que se reúnem para criar lindas peças 

feitas a mão, como panos de prato, tapetes, 

cachecóis, imagens sacras, entre outros. As peças 

produzidas com todo o cuidado e capricho são 

vendidas na 

instituição, nos eventos e através das redes sociais e a renda revestida em prol dos pacientes, 
que também recebem aulas e dicas das técnicas utilizadas para que eles possam desenvolver 
peças para produção própria e ou para vendas. A atividade aparentemente simples é uma ação 
que pode agregar de forma eficiente no tratamento do paciente oncológico, sendo uma forma 
de distração e desligamento da doença, gerando bons resultados no enfrentamento do câncer. 

Com essa atividade ocorre a interação do assistido e seus familiares às artes diversas 

onde todo tipo de material seja reciclável ou não é matéria prima para produção de 

objetos artesanais. 



 

 

Além de suas produções serem vendidas para manutenção da casa, os assistidos 

tambémlevam consigo algumas peças para uso próprio, além do aprendizado das 

técnicas para uso futuro. Os assistidos também confeccionam os produtos artesanais para 

captação de recursos para sua família, além de aumentar ou despertar a autoestima, 

avivar o espírito e elevar a alma. 

 
 

2.4.3. ATIVIDADES DE RECREAÇÃO/LUDICAS 

Com essa atividade o objetivo principal é oferecer 

momentos de descontração e incentivos aos 

pacientes e seus familiares assistidos pela 

Associação Presente, proporcionando dignidade no 

processo de recuperação dos pacientes com 

câncer, uma vez que a realização dessas 

atividades contribui para a melhora do humor dos 

pacientes e seus acompanhantes e transforma o 

estado de espírito, trazendo mais alegria, 

momentos fraternos, tranquilidade e melhores 

condições para o enfrentamento da doença, pois 

alivia "o peso" do diagnóstico e do tratamento, 

aproximando-o de sua realidade cotidiana, o que 

acarreta um efeito positivo em sua recuperação. 

As atividades realizadas são: passeioterapia a museus, parques, shopping e pontos 

turísticos da cidade, musica, dança, rodas de viola, contação de histórias, shows de 

mágica, palestras, trabalhos acadêmicos (jogos e dinâmicas) e apresentações diversas. 

 
 

 
 

 
2.4.4. APOIO ESPIRITUAL 

3 



 

4 

 

Essa atividade o objetivo principal é oferecer missas, cultose encontros com igrejas que são de 

extrema relevância da dimensão espiritual do ser humano para o enfrentamento ao câncer e a 

busca pela cura. Essas atividades contribuem de forma significativa para o tratamento uma vez 

que é trabalhado a fé como esperança de cura, apoio e confiança e a busca de 

sentido/ressignificação da vida. 
 

 
PARCERIAS: 

 
A Associação Presente possui diversos parceiros que apoiam a mantem a instituição. 

 
O patrimônio social e a manutenção da Associação Presente, respectivamente, são 

constituídos e suportados por receitas oriundas de: 

a) Contribuição periódica dos associados; 
 

b)  Doações, legados, contribuições, direitos ou créditos originários de qualquer 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada; 

 
c)  Acordos, convênios, prestação de serviços, publicações e impressões, bem como 

rendas provenientes de seus bens; 

 
d)  Termos de Fomento e de Colaboração parcerias celebradas com o Poder Público, 

nos termos da Lei 13.019/2014; 

 
e)  Eventos ou atividades promovidas pela Associação Presente de Apoio a Pacientes 

com Câncer - Padre Tiãozinho; 



 

 

Construção do 1º Centro de Cuidados Paliativos do Norte de 

Minas 

 

Planta do Hospice – Casa de Cuidados Paliativos 
 
 

 

O objetivo geral deste projeto se lastreia na necessidade e no compromisso em garantir 

o mínimo de suporte ao alívio do sofrimento e da dor física e emocional ao paciente 

carente com câncer com diagnóstico avançado com a construção e humanização do 

Centro de Cuidados Paliativos da Associação Presente para ampliação da capacidade 

para 10 leitos para atendimento especializado e exclusivo a pacientes oncológicos com 

diagnóstico avançado da doença. 

 

 
Imagens da projeção 



 

 

A construção iniciou-se no dia 13/05/2019 através da construtora DMM. 

 

 

Construção do Centro de Cuidados Paliativos: localizado no terreno cedido pela prefeitura de 

Montes Claros, no bairro Canelas de área total de 666,41 m² sendo a previsão de construção para 

área total: 986,08 m² sendo área pavimento térreo 545,55 m² e área pavimento superior: 440,53 m². 

O Centro de Cuidados Paliativos contará com 6 quartos com 12 leitos, todos com banheiros 

acessíveis, varanda, sala de convivência, espaço para profissionais residentes, consultório médico, 

almoxarifado, copa, rouparia, sala de espera e recepção, espaços para atividades manuais e 

socialização, como sala de TV, sala de artesanato, varandas, além dos espaços de apoio como 

posto de enfermagem, além de sala de Apoio Psicológico e Terapia Ocupacional, sala de 

Voluntários, entre outros. 

 
 
 

Relatório fotográfico: 
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