
Cuidar de crianças e adolescente com câncer não é um trabalho. É uma missão de amor, fé e esperança. Há 23 
anos atrás o Peter Pan foi sonhado e idealizado por um grupo de voluntários que queriam fazer a diferença e 
ajudar as pessoas. Hoje, ao olhar para trás, é nítido o quanto esse sonho cresceu e passou a ser o sonho de um 
número muito maior de sonhadores. A Associação Peter Pan tem tratado anualmente milhares de pacientes e 
este tratamento vai além de receitar remédios. Em nossa receita prescrevemos amor, carinho, felicidade e, 
principalmente esperança. Isso é o que chamamos de Tratamento Humanizado. É cuidar de cada criança e 
adolescente como se fosse nosso próprio filho. A Peter Pan é uma linda história de doação e devoção que 
ainda preencherá muitas linhas no livro do tempo.

Olga Lúcia Freire

Editorial

Há 23 anos a Associação Peter Pan vem cuidado de crianças e adolescentes com câncer e em abril deste ano 
foi entregue a população a concretização de mais um sonho. Foram inaugurados 14 leitos e 6 consultórios no 
primeiro andar do Centro Pediátrico do Câncer, totalizando 95 leitos, além dos ambientes lúdicos que desta-
cam a Associação no Tratamento Humanizado, como a Brinquedoteca, Espaço do Adolescente, ABC+Saúde e 
tantos outros que fazem com que o Hospital Peter Pan seja referência no Norte-Nordeste no tratamento onco-
lógico pediátrico. A expansão foi resultado de parcerias e doações de empresas e amigos Peter Pan. Mais um 
sonho concretizado!
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O Apadrinhamento é um dos programas sociais que 
garante a nutrição dos pacientes de modo que o 
tratamento seja bem desenvolvido. Por meio dele 
são distribuídas cestas nutricionais mensalmente. 
Não é o simples feijão com arroz. Cada item é pen-
sando de acordo com a necessidade da criança ou 
adolescente. Essa ação possibilita que o paciente 
possa fazer refeições completas em casa, não 
apenas no hospital. Para ajudar esses pequenos no 
caminho para a cura é muito simples.

Agenda uma visita a Associação Peter Pan ou ligue 
para o 4008 4111. Sua ajuda salva vidas. Faça parte 
dessa corrente do bem!

Apadrinhamento

Carinho e amor também são remédios essenciais na 
cura do câncer infantojuvenil. Os pacientes da Peter 
Pan tiveram um dia de diversão no parque aquático 
Beach Park. A empresa ofereceu esse momento de 
alegria para 30 crianças e seus cuidadores. Ações 
como essa contribuem para a busca da cura, pois o 
amor transforma não só quem o recebe, mas 
também quem o oferece. Venha fazer parte da 
família Peter Pan e ajude no tratamento de crianças 
e adolescentes com câncer. Agende uma visita ou 
ligue para o 4008 4109.

Peter Pan no
Beach Park
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Foi aberto o período de Treinamento do Diagnóstico 
Precoce. Em abril iniciaram-se as aulas que têm por 
objetivo profissionais da Estratégia de Saúde da 
Família do Município de Fortaleza a identificar se os 
sinais e sintomas apresentados pelas crianças e 
adolescentes são indícios de um possível câncer.

A iniciativa é promovida pela Associação Peter Pan 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Fortaleza. São esperado cerca de 4.220 profissionais. 
As aulas acontecerão até o mês de setembro deste 
ano.

Agradecimentos

Há mais de duas décadas realizando um importante trabalho junto à crianças e adolescentes com câncer, a 
Associação Peter Pan tem feito a diferença no cenário da oncologia pediátrica no estado do Ceará. Propor-
cionar a cura aos pacientes é uma missão que tem sido cumprida em virtude de pessoas que escolheram se 
unir em uma forte corrente do bem. O mais profundo agradecimento a você que contribui conosco através 
do telemarketing, do seu Imposto de Renda, com a doação de cabelos, itens para o bazar e diversas outras 
formas de doação que ajudam no tratamento dos pequenos e jovens pacientes. São vocês que tem transfor-
mado sonho em realidade. Nosso mais sincero obrigada em forma de realizações. 


