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Associação Luz e Vida à Pessoa com Câncer  

CNPJ 20.352.611/0001-06 

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 2.768/2015 

 
 

Fundada em 13 de Maio de 2014, no município de Quixeramobim, Estado do 

Ceará, a Associação Luz e Vida à Pessoa com Câncer surgiu a partir da 

realidade encontrada na região, na qual apresenta cenário com índices de 

câncer e diversas dificuldades encontradas por aqueles que enfrentam a 

patologia. 

 

Tendo objetivos como prestar apoio às pessoas com câncer, além de outros 

tipos conforme determina seu Estatuto; e promover a educação para a saúde e 

o diagnóstico precoce por meio de palestras, campanhas de prevenção e 

outras metodologias, a Ass. Luz e Vida vêm desempenhando ao longo desses 

quase quatro anos de existência um trabalho que possibilita ao paciente e seus 

familiares suporte no enfrentamento do câncer, bem como tem contribuído para 

a transmissão da informação, permitindo à população ter o conhecimento sobre 

a doença, formas de tratamento e prevenção. 

 

Desde sua fundação até o presente momento, a Luz e Vida já realizou diversas 

ações no município de Quixeramobim-Ce, percorrendo os interiores e levando 

a informação a todos. Dentre as ações, destacam-se as campanhas 

educativas, campanhas nacionais (Outubro Rosa e Novembro Azul), encontros 

de pessoas com câncer, fóruns, rodas de conversas, visitas, 

encaminhamentos, acompanhamentos, apoios jurídicos e psicológicos, 

debates, marcação de consultas e exames, participação em congressos 

nacionais e estaduais, bazares, doações, caminhadas e outras. 

 

Para que consiga atingir seus objetivos e realizar o trabalho, a associação 

conta com voluntários que desempenham sua atividade com esforço e 

dedicação. Através dos voluntários, formam-se as equipes de visitas, eventos e 

doações que permitem a continuidade das ações. Além disso, há projetos que 
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fortalecem o trabalho da organização, tais como: vale desconto medicação, que 

permite descontos na compra de medicação para os pacientes cadastrados; 

nutrição à vida, com objetivo de ofertar acompanhamento nutricional e doação 

de gêneros alimentícios às famílias com dificuldades socioeconômicas; apoios 

psicológicos e jurídicos; sorriso saúde, com oferta de serviços odontológicos 

aos pacientes acompanhados pela associação; a fé caminha comigo, que 

envolve questões religiosas. 

 

Em parceria com a empresa de Produtos Químicos e Farmacêuticos Roche, a 

Luz e Vida realizou, em 2017, o projeto “Câncer: conhecer para prevenir” 

que teve por objetivo a transmissão da informação, focando em ações 

educativas que abordaram a questão do câncer, especificamente, o câncer de 

mama e próstata, pois são os mais comuns no município. Já em 2018, também 

em parceria com a ROCHE, a Luz e Vida executou o projeto “Juntos pela 

Saúde: capacitação para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para 

atuarem na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama”. A 

parceria buscou chegar às comunidades mais carentes de informação, 

possibilitando a estes o conhecimento sobre os tipos de câncer mencionados, 

bem como o caminho a ser trilhado no caso de diagnóstico desta patologia. 

 

O município de Quixeramobim-Ce tem número considerável de pessoas que 

fazem tratamento em Fortaleza-Ce. Embora não existam dados estatísticos em 

relação à quantidade de pessoas, a Ass. Luz e Vida já solicitou parceria com a 

Secretaria de Saúde para que seja feito esse levantamento. Dentre as muitas 

dificuldades encontradas pelos pacientes, destaca-se a questão da viagem até 

o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) para tratamento, bem como questões 

socioeconômicas e, diante disso, a Luz e Vida atua para tentar minimizar estes 

problemas. 

 

Com inúmeros trabalhos já realizados nas áreas de promoção da saúde, 

prevenção ao câncer e apoio ao paciente, a associação tornou-se de 

conhecimento da população de Quixeramobim-Ce e, no ano de 2015, foi 

reconhecida de Utilidade Pública Municipal sob a Lei Nº 2.768/2015.  
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A Luz e Vida vêm desempenhando trabalho de formiguinha, indo aos poucos 

lutando e garantindo mais apoio aos pacientes com câncer e seus familiares. 

Não é um trabalho fácil, pois não há recursos financeiros, sendo uma ONG que 

tem seus recursos obtidos por doações, pelo trabalho voluntário de cada 

membro e profissional e pelas ações que sustentam o projeto. 

 

No ano de 2016, a associação ganhou da Prefeitura Municipal de 

Quixeramobim-Ce o terreno para a construção da sede da instituição e, 

atualmente, a mesma se encontra finalizada, estando no aguardo do início dos 

atendimentos, programas e projeto que ampliarão o trabalho da associação. 

 

Assim, a organização necessita de apoio de todos que queriam abraçar a 

causa e ajudar as pessoas com câncer e, para aqueles que querem ajudar, a 

mesma possui conta na Caixa Econômica Federal (AG: 2843; C/C: 1172-3 E 

OP: 003). Tem site (www.luzevidaqxbm.wixsite.com/lvca) e Facebook 

(www.facebook.com/luzevidaca) para quem deseja conhecer o trabalho da 

Luz e Vida.  

 

Abrace nossa causa! 

 

http://www.facebook.com/luzevidaca

