


A Associação Peter Pan - APP, entidade sem fins lucra-
tivos, sem caráter religioso ou político,  reconhecida 
como de utilidade Pública Federal, Estadual e Munici-
pal, vem apresentar, por meio da 20ª edição do Peter 
Pan News, os resultados alcançados no ano de 2020.  
 
O objetivo desta edição é apresentar à sociedade, 
principalmente à população cearense, aos doadores 
e aos parceiros, os resultados adquiridos por meio 
do apoio e colaboração de todos que acreditam na 
missão da instituição: elevar o índice de cura do cân-
cer infantojuvenil e melhorar a qualidade de vida das 
famílias assistidas.

Apresentação



Editorial

MUNDO NOVO           
 
O “ Homem velho” guerreia, 
na busca da ilusão. 
O egoísmo semeia 
medo, morte e solidão 
 
Mas, outro tempo vai surgindo, 
na força da união. 
É o homem “Novo” agindo, 
construindo um mundo irmão. 
 
É a mão do solidário. 
É a magia de amar. 
É o coração voluntário, 
que a Terra vai
transformar. 
  
 
Olga Freire 
 

Presidente da 
Associação 
Peter Pan



Um dos pilares da Associação Peter Pan concentra-
-se no atendimento humanizado, realizado por meio 
de 16 programas sociais que assistem o paciente e 
sua família desde a primeira entrada no Centro Pedi-
átrico do Câncer até o pós-tratamento. 

Tornar o tratamento do câncer mais ameno e pro-
porcionar conforto às famílias fazem parte da mis-
são da APP e, em um ano tão desafiador, o carinho e 
cuidado foram imprescindíveis. 

Assistências sociais

PROGRAMAS SOCIAIS Nº DE ASSISTÊNCIAS

ABC + SAÚDE

AMIGO PETER PAN

APADRINHAMENTO

APOIO AO ÓBITO

ARTE E ALEGRIA

BRINQUEDOTECA

CIRINEU 

CUIDANDO DO CUIDADOR

472

32247

8270

80

3119

1420

31

464

PROGRAMAS SOCIAIS Nº DE ASSISTÊNCIAS

ESPAÇO ADOLESCENTE

LER FAZ BEM

OFICINA DO BEM

RAIO DE SOL

REALIZANDO SONHOS

RECEPÇÃO AMIGA

TRABALHANDO PARA O FUTURO

VISITA AMIGA

533

585

176

5071

77

523

05

282

TOTAL
53.355



Apadrinhamento
O tratamento do câncer infantojuvenil exige muito 
do paciente e, para ajudá-lo em sua caminhada, a Associa-
ção Peter Pan desenvolve o programa social chamado 
Apadrinhamento, que consiste na doação mensal de 
uma cesta nutricional. 

As cestas são compostas com o apoio financeiro dos 
Padrinhos, que realizam uma doação fixa mensal 
para garantir que seu afilhado esteja forte e bem 
nutrido para caminhar rumo à cura. 



Acompanhe abaixo o total de cestas entregues 
durante 2020. 

Nº APADRINHAMENTOS

JAN

FEV

MAR

666

554

625

ABR

MAI

538

501

JUN

JUL

AGO

663

669

954

OUT

NOV

DEZ

690

612

668

SET 1130

8270TOTAL

MÊS



Voluntariado
A Associação Peter Pan nasceu por meio do volunta-
riado e hoje a força dessas pessoas tem destacado 
a instituição no segmento de entidades filantrópicas 
no estado. 

Atualmente 340 voluntários fazem parte da APP, tor-
nando possível assistir milhares de famílias. Apesar 
do distanciamento social, este admirável grupo não 
deixou de apoiar a luta contra o câncer infantojuvenil. 

Confira as ações realizadas em 2020 com os voluntários. 

AÇÕES 
PRESENCIAIS

AÇÕES 
VIRTUAIS

AÇÃO Nº DE ENCONTROS

ENCONTRO MOTIVACIONAL

RECICLAGEM PROGRAMA 
RAIO DE SOL

DRIVE THRU

ENCAMINHAMENTO
 ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 

REUNIÕES 

INTERVENÇÃO 
PALHAÇOTERAPIA

ENSAIO DO CORAL

01

03

02

07

24

31

15



Promover acesso rápido e seguro à informação sobre o 
câncer infantojuvenil para profissionais de saúde, pa-
cientes, familiares e cuidadores, por meio de uma 
solução tecnológica mediada por aplicativo. Esse é 
o objetivo do APPonco, primeiro aplicativo do seg-
mento de oncologia pediátrica do país que possui 
um chat online. 

Um dos grandes destaques do ano de 2020, o APPon-
co vem sendo de grande ajuda para os profissionais 
da saúde que se deparam com possíveis casos de 
câncer, bem como para as famílias que buscam mais 
informações acerca da doença. A nova tecnologia 
tem como foco contribuir na elevação do índice de 
cura e redução das sequelas provenientes do trata-
mento oncológico. 

Estima-se que o Brasil terá 625 mil novos casos de 
câncer e desse total, cerca de 8.460 serão crianças 
e adolescentes de 0 a 19 anos, a cada ano do triênio 
2020-2022, segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA). Nesta perspectiva, mais de 25 mil pacientes 
oncológicos podem ser beneficiados pelo aplicativo.

APPonco



Os profissionais da saúde tem acesso a inúmeras 
informações referentes ao câncer infantojuvenil, 
como: sinais e sintomas, tipos de câncer, tratamentos e mais.

O usuário pode tirar suas principais dúvidas 
sobre o câncer infantojuvenil em um só lugar.

Médicos do Programa Saúde da 
Família terão maior suporte para 
identificar precocemente o câncer 
infantojuvenil, por meio de um chat 
online com plantonistas da oncologia 
pediátrica.

Com o aplicativo o usuário tem acesso 
a todos os hospitais de oncologia 
pediátrica que possuem o Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Brasil.

INFORMAÇÕES

FAQ

CHAT

SUS



A população tem acesso a inúmeras informações 
como: o que é câncer, tipos de câncer infantojuvenil, 
tratamento e cuidados com o paciente.

O usuário pode tirar suas principais 
dúvidas sobre o câncer infantojuvenil 
em um só lugar.

Com o aplicativo, o usuário tem acesso a 
todos os hospitais de oncologia pediátrica 
que possuem o Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Brasil.

INFORMAÇÕES

FAQ

SUS

BAIXE GRÁTIS

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.edu.ifce.lar.apponco
https://apps.apple.com/us/app/apponco/id1544540338?ign-mpt=uo%3D2


II Jornada Cearense de 
Oncologia Pediátrica

Em seu segundo ano de realização, a Jornada Cearense 
de Oncologia Pediátrica reuniu participantes de diversas 
regiões do país. No formato virtual, o objetivo do en-
contro foi atualizar os profissionais da área de saú-
de, principalmente os pediatras e da Atenção Básica 
de Saúde, no que diz respeito ao diagnóstico precoce 
do câncer infantojuvenil e atuar, de forma colabora-
tiva, no combate ao câncer infantojuvenil.

• Total de palestrantes: 17
• Profissionais representando: 7 estados brasileiros
• Alcance: cerca de 3.800 visualizações
• Disponível em: Canal da APP no YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=g85WKVjFX9o


Saúde Mental

ATENDIMENTO - INTERNAMENTO 

PACIENTES Nº ATENDIMENTOS

408

222

100

01

166

178

1075

PACIENTES EM 
CUIDADOS PALIATIVOS

RECIDIVAS

PACIENTES AMPUTADOS

PACIENTES EM 
TRATAMENTO PSICOLÓGICO

TERAPIA OCUPACIONAL

TOTAL

PACIENTES DO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE

Este ano colocou muitos aspectos em foco e um de-
les foi o cuidado com a saúde mental. Implantado na 
Associação Peter Pan em 2019, o setor foi respon-
sável por cuidar da mente dos pacientes, familiares, 
voluntários e funcionários da instituição no 
período pandêmico. As ações aconteceram 
por meio de consultas semanais e de
terapia integrativa, denominada Reiki. 
A palavra de ordem em 2020 foi 
SAÚDE e ela só é alcançada quando 
trabalhamos corpo, mente e espírito. 



ATENDIMENTO - HOSPITAL DIA 
              E AMBULATÓRIO 

PACIENTES Nº ATENDIMENTOS

58

72

40

00

177

172

55

PACIENTES EM 
CUIDADOS PALIATIVOS

RECIDIVAS

PACIENTES AMPUTADOS

PACIENTES EM 
TRATAMENTO PSICOLÓGICO

CUIDADORES

TOTAL

PACIENTES DO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE

37

541

COLABORADORES 

VOLUNTÁRIOS

MEDICINA INTEGRATIVA 

66

155Nº ATENDIMENTOS 
COLABORADORES

TOTAL

Nº ATENDIMENTOS 
MÃES DE PACIENTES NA UTI

221

MODALIDADE REIKI



Uma das maiores realizações da Associação Peter 
Pan é o Centro Pediátrico do Câncer. Atualmente, o 
prédio encontra-se em expansão no segundo pavi-
mento, com o grande desafio de construir dois cen-
tros cirúrgicos, um de médio e outro de grande porte 
e uma sala de recuperação com seis leitos. A insti-
tuição assiste mais de 2.600 pacientes e esta, além 
de outras obras, representam esperança de futuro 
para milhares de outras crianças. Muito já se avan-
çou, graças ao apoio da sociedade e das empresas 
parceiras, mas o caminho ainda é longo e a luta pela 
vida não para. 

Confira abaixo o fruto da união de muitos corações 
solidários! 

Centro Pediátrico 
do Câncer

Nova UTI com 10 leitos



VALOR INVESTIDO EM OBRAS E 
COMPRA DE EQUIPAMENTOS: 

R$ 1.116.562,00

Novos equipamentos
Sala médica (no 2° pavimento CPC)

Sala da Coordenação médica do CPC

Sala do descanso médico

Sala do Social
Raio X portátil



Os recursos arrecadados são utilizados para atender 
as necessidades dos pacientes e seus acompanhan-
tes. Dentre as ações desenvolvidas, pela Associação 
Peter Pan, estão a assistência social (reformas habi-
tacionais, distribuição mensal de cestas nutricionais, 
apoio a viagens para tratamentos e procedimentos 
cirúrgicos em outros estados, realização de sonhos 
e muito mais), expansão de um centro especializado, 
que se tornou referência no Ceará no segmento da 
oncologia pediátrica, em ações de incentivo e capaci-
tação no diagnóstico precoce do câncer infantojuve-
nil e na promoção do bem-estar dos usuários com o 
apoio de uma equipe multidisciplinar. 

No orçamento anual, as fontes de recursos da APP 
representam: 

Fontes de Recursos

21,26 19,99

16
,8

5

41,90
.............................................................

..........................................................................................................................

.............................................................

GOVERNO

EMPRESAS

CAMPANHAS INTERNAS

 

TELEMARKETING

 



Agradecimento
Estes resultados foram alcançados por meio do 
amor, do apoio e da confiança que vocês depositam 
em nossa instituição e na missão de ajudar a salvar 
vidas. O propósito da Associação Peter Pan é buscar 
sempre a cura e a qualidade de vida das crianças e 
adolescentes que enfrentam a luta contra o câncer, 
bem como de suas famílias. Obrigado por acreditar 
que juntos podemos construir um futuro com mais 
esperança.  

Uma publicação da Associação Peter Pan. 
Rua Alberto Montezuma 350 – Vila União. 
Telefone: (85) 4008-4109 | Email: app@app.org.br 
Jornalista responsável: Nicole Lima | Diagramação: Caterine Araújo

EXPEDIENTE

https://www.facebook.com/AssociacaoPeterPan/
https://www.instagram.com/associacaopeterpan/
https://www.youtube.com/channel/UCPq6OBO8VsdabV4nZyOQn2w
http://www.depresenteofuturo.com.br/





