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SETEMBRO DOURADO: 
CONSTRUINDO UM 
CAMINHO DE OURO



EDITORIAL
Setembro é o mês que brilha mais intensamente no 

calendário da luta contra o câncer pediátrico. 

O nono mês do ano passou a ser conhecido, 

nacionalmente, como Setembro Dourado. Criado por 

voluntários, que se uniram em todo o Brasil, tem por 

objetivo chamar a atenção da população para a 

necessidade de políticas públicas voltadas ao combate 

do câncer infantojuvenil.

O Setembro Dourado traz a bandeira da esperança e o 

grande propósito de promover o DIAGNÓSTICO 

PRECOCE, que só pode acontecer por meio do 

conhecimento dos sinais e sintomas do câncer pediátrico.

Neste mês, a Associação Peter Pan e muitos parceiros 

promoverão a II Jornada de Oncologia Pediátrica e 

outras importantes ações, trazendo profissionais de 

saúde de todo o Brasil.

A batalha pela vida vale ouro!

- Olga Freire (Presidente da Associação Peter Pan) 



APPONCO: NOVO APLICATIVO 
DA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

O APPonco é o novo aplicativo que prevê grandes 

contribuições no cenário da oncologia pediátrica. A 

ferramenta, disponível para Android e IOS, possui 

duas versões de acesso: profissionais da saúde e não 

profissionais da saúde. A inovação tem como objetivo 

agilizar a identificação de um possível câncer em 

crianças e adolescentes, bem como esclarecer 

dúvidas a respeito da doença e auxiliar na localização 

de instituições, em todo o Brasil, que tratam o câncer 

por meio do SUS. Acesse o nosso site 

(www.peterpan.org.br) e saiba mais detalhes! Está 

esperando o que? Baixe o APPonco e aproveite!



Com objetivo de atualizar os profissionais da 

saúde a respeito do diagnóstico precoce do 

câncer infantojuvenil, a Associação Peter Pan, a 

Sociedade Cearense de Pediatria (SOCEP) e o 

Hospital Infantil Albert Sabin, em parceria com a 

CONIACC, IRM, SOBOPE e COOPED, realizam a II 

Jornada Cearense de Oncologia Pediátrica. As 

palestras aconteceram no dia 07/09, em formato 

virtual. Com grandes nomes da oncologia 

pediátrica, de várias regiões do país, o evento tem 

como foco a troca de conhecimentos e 

experiências. 

II JORNADA CEARENSE
DE ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA



DIAGNÓSTICO PRECOCE: 
A CHAVE PARA A CURA

A chave para a cura do câncer infantojuvenil está no 

Diagnóstico Precoce. Não existem medidas 

preventivas da doença, com exceção das vacinas de 

Hepatite B e HPV, por isso a rápida identificação 

eleva o índice de cura em até 70% nos países em 

desenvolvimento e 80% nos países desenvolvidos. 

Se a criança ou adolescente apresentar qualquer 

sinal ou sintoma, como febre, dores, vômitos, palidez 

e outros, de forma persistente, procure um médico o 

mais rápido possível. Para saber mais sobre o câncer 

infantojuvenil acesse nosso site 

(www.peterpan.org.br).



ATENDIMENTO 
HUMANIZADO: 

Cuidar do coração e da alma também faz parte do 

tratamento do câncer infantojuvenil. Comprovado 

cientificamente, o amor é um elemento essencial no 

processo de cura. A Associação Peter Pan abraçou 

uma causa há 24 anos e tornou sua missão central a 

luta em favor da vida. O Atendimento Humanizado

é uma das veias mais importantes da ONG e seus 16 

programas sociais têm feito a diferença na vida de 

cada família que busca apoio, carinho e cuidado 

junto a APP.



DIA ESTADUAL DA 
CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE O DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DO CÂNCER 
INFANTOJUVENIL

Integrado ao Calendário Oficial de Evento do Estado 

do Ceará em 2019 e comemorado pela primeira vez, 

o Dia Estadual da Conscientização sobre o 

Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil tem 

como objetivo disponibilizar para a população 

cearense mais informações e orientações acerca do 

câncer infantojuvenil. Neste dia tão importante para 

as crianças e adolescentes cearenses, que lutam 

contra o câncer, vamos dar uma salva de palmas a 

todos que fazem a diferença na vida destes 

guerreiros. 
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