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SUMÁRIO 

“SERVOS UNS DOS OUTROS ATÉ O ÚLTIMO FIO” 
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1. Do Projeto 

Poucas pessoas sabem, mas é possível doar os cabelos para confecção de 

perucas, que serão cedidas à mulheres e crianças no tratamento de câncer ou vítimas 

de escalpelamento por acidentes com motor de pequenas embarcações.  Em ambos os 

casos, além da própria situação da doença ou do acidente, o tratamento afeta de 

forma considerável a parte psíquica e emocional das pacientes, reduzindo a 

autoestima e consequentemente o convívio social desses pacientes. As perucas vêm 

auxiliar nesse processo de recuperação, dando-lhes novas perspectivas a respeito da 

sua situação e melhorando a relação com o seu círculo social. 

 

2. Doações 

Para doar o cabelo, cada instituição tem suas especificações, mas normalmente 

seguem as seguintes regrinhas: 

a. O cabelo precisa ter no mínimo 20cm. Algumas instituições recebem doações 

de 15cm; 

b. Estar limpo e seco; 

c. Preso a uma liga e reservado em saco plástico; 

c. Pode ser de qualquer tipo: liso, crespo, ondulado; 

d. Pode possuir ou não tintura ou química. 

 

3. Instituições que recebem doações de cabelo: 

a) Cabelegria 

É uma ONG (CNPJ 20.000.573/0001-22.) localizada em São Paulo e em parceria 

com uma cabeleireira confecciona as perucas que são doadas às crianças com câncer. 

Pode-se entrar em contato pelo Facebook ou pelo site www.cabelegria.com.br 

Avenida Parada Pinto, 3420, Bl. 06, Ap. 33 

Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo – SP   CEP: 02611-001 

 

b) Instituto Neo Mama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama 

Avenida Coronel Joaquim Montenegro, 345 
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Santos-SP    CEP: 11035-003 

Tel: (13) 3223-5588 

neomama@cancerdemama.com.br 

 neomama@neomama.org.br 

 

c) Ciranda da Esperança – Associação dos Amigos das Crianças com Doenças 

Hematológicas e Oncológicas - AACDHO 

Telefone (41) 3078-1161 

Celular (41) 9185-1603 

cirandadaesperanca@gmail.com 

facebook.com/AssociacaoCirandaDaEsperanca 

 

d) Atitude na Cabeça 

 Atitude na Cabeça é um projeto voltado para arrecadações de perucas, 

cabelos, lenços, chapéu, turbantes, bonés, boinas e etc.  

Rua Francisco Rocha n°1544 - Bigorrilho - Curitiba – PR 

CEP: 80730-390 

Telefones: (41) 9661-9015 (TIM) - (41) 9146-1383 (OI) 

Email: atitudenacabeca@gmail.com 

 

e) Santa Casa de Misericórdia em Belém – Espaço Acolher 

O Espaço Acolher é uma extensão do Hospital Santa Casa de Misericórdia que 

oferece suporte às vítimas de escalpelamento dando-lhes suporte de com uma equipe 

multiprofissional composta por pedagogos, psicólogos, professores que auxiliam no 

processo de reiteração dessas mulheres e crianças no convívio social. 

Santa Casa: 0xx91 4009-2200 

 Espaço Acolher: 0xx91 98146-9047 (Luzia) 

 

f) Por Amor às Ribeirinhas – mulheres vítimas de escalpelamento. 

Enviar a doação de cabelo para Av. Almirante Wandenkolk, Vila Duarte, nº 

22. Bairro Umarizal. CEP: 66055-220. Belém- PA 

mailto:neomama@cancerdemama.com.br
mailto:neomama@cancerdemama.com.br
mailto:neomama@neomama.org.br
http://facebook.com/AssociacaoCirandaDaEsperanca
mailto:atitudenacabeca@gmail.com
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g)  Banco de Perucas Laço Rosa 

Rua Desembargador Isidro, 18, Sala 910, Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 20521-

160. Telefone: (21) 7974-8504 

 

h) Instituto Mário Penna  

Rua Guaicuí, 20 / 15 andar, Cidade Jardim, CEP: 30380-380, Belo Horizonte 

(MG). Telefone: 0800 039 1441 

 

i) Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer do Hospital Santa 

Rita de Cássia - Avenida Marechal Campos, 1579, Santa Cecília, CEP: 29043-

260, Vitória (ES). Telefone: (27) 3334-8058 

 

j) ONG dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente Motor (Orvam) - Avenida João 

Paulo II, Lote 134, Castanheira, Cep 66645-240, Belém (PA). 

Telefone: (91)3231-1177. Email: contato@orvam.ogr.br 

 

k) Hospital do Câncer de Uberlândia (MG)  

(34) 3291-6100 

 

l) Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - Voluntárias  

 (11) 3893-2059 

 

m) Hospital de Câncer de Barretos (SP)  

 (17) 3321-6600 

 

n) Banco de Perucas de Xanxerê (SC)  

(49) 3433-7444 

 

 

 

mailto:contato@orvam.ogr.br
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4. Considerações Finais 

Muitas das nossas reservas são pura vaidade. Me refiro àquelas, que geralmente 

revelam nosso pecado. Nos fazendo prisioneiros e não nos permitindo ver a 

necessidade do outro. Quando falamos em doação de cabelo, mexemos com nossas 

vaidades. Por isso é importante lembrar que uma atitude servil olha para a 

necessidade do próximo, e não para si mesmo.    

Convoque as “madeixas”, grandes ou pequenas, para doar. Vamos divulgar 

mais esta possibilidade de servir ao próximo. Lembre-se, seu cabelo cresce 

novamente... e a alegria de quem precisa também! 

 


