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Editorial
CÂNCER, AMOR E TRANSFORMAÇÃO

Era uma vez um voluntariado transparente,

empreendedor e devotado que conseguiu

transformar a história do câncer infantojuvenil

no Nordeste do nosso Brasil, a partir do qual foi

construída uma Instituição séria, respeitada e

amada, que 23 anos após a sua fundação era

eleita a melhor ONG do Brasil, em todos os

segmentos sociais.

Era uma vez a Associação Peter Pan,

conhecida carinhosamente como APP, que no

dia 7 de abril de 2021 completará 25 anos de

acolhimento, tratamento e assistência a

crianças, adolescentes com câncer e seus

familiares.

No desafio de enfrentar tão temida doença,

havia apenas um caminho: a força da união!

Ciente desta verdade, os voluntários da APP,



já nos primeiros momentos, congregaram

pessoas, empresas, Governo do Estado. Assim,

foram realizadas inúmeras e decisivas ações

com um propósito divino: promover a

esperança de futuro para os pequenos e

jovens portadores de câncer.

NA TRILHA DO BEM

Primeiro foram as cestas básicas, para a

garantia de reforço nutricional àqueles

estômagos nauseados pela quimioterapia, ao

tempo em que levavam aos corações das

famílias a certeza de que elas não estavam

sozinhas.

Depois, o primeiro McDia Feliz; a chegada de

mais e mais voluntários; o convênio com a

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em

dezembro do ano 2000; outras decisivas

parcerias.... Estava sendo construído um novo

tempo para o tratamento do câncer

infantojuvenil no Estado do Ceará.

Com o objetivo de realizar  todas as ações

necessárias ao bom cumprimento de sua 



desafiadora Missão Social – “Elevar o índice de

cura e melhorar a qualidade de vida das

crianças e dos adolescentes portadores de

câncer e de suas famílias” e enfrentar um dos

mais graves problemas de Saúde Pública do

País, a Associação Peter Pan alicerçou seu

trabalho em três imprescindíveis diretrizes: 

- Tratamento Especializado,

- Atendimento Humanizado,

- Diagnóstico Precoce.

Passo a passo, tijolo a tijolo, ano a ano, a APP

foi construindo uma das mais singulares

histórias de Amor e de Realização do

Voluntariado Cearense, tornando-se um dos

pilares desta construção, considerando que,

nos idos de 1996, poucas eram as instituições

que contavam unicamente com voluntários na

gestão organizacional.

São incontáveis os benefícios que a APP vem

promovendo, desde sorrisos plantados entre

lágrimas de dor, passando pelo apoio emocional e

amparo de toda família do paciente, materializando



verdadeiras "doses" de alegria e de segurança,

remédios comprovadamente indispensáveis à

cura. A maioria destas ações acontece dentro

de um dos mais belos e impressionantes

hospitais construído pela Associação Peter

Pan, com a força da responsabilidade social e o

poder do Amor ao Próximo.

Sim! Um abençoado transformar o qual

recordamos com enternecimento e gratidão a

Deus e aos inúmeros corações que fizeram e

fazem parte desta incrível História de câncer,

Amor e Transformação. 

MEMÓRIA AFETIVA – UMA VIAGEM NO TEMPO

Dezembro de 2000. A APP inaugurava o

Hospital Dia Peter Pan, para onde foi

transferido todo o Serviço Público referente à

Quimioterapia-Dia, iniciando a exitosa parceria

Público-Privada que se estende aos dias atuais.

Em maio de 2007, a Associação Peter Pan

viabilizava ações direcionadas ao imprescindível

e difícil Diagnóstico Precoce, que se fundamenta



em dois indispensáveis pilares: Suspeição

Precoce e imediatos exames laboratoriais e de

imagem.

Outubro de 2010, outro sonho é realizado: a

inauguração do Centro Pediátrico do Câncer –

CPC, mais conhecido como Hospital Peter Pan,

onde os “carequinhas” queridos passaram a

contar com 71 leitos, sendo 07 de UTI,

exclusivos para os pequenos e jovens

pacientes com câncer, com brinquedoteca,

espaço para os adolescentes, oficina de mães

e muitos outros Programas Sociais.

A alma desta Instituição se encontra nos

referidos Programas Sociais. Eles garantem o

Atendimento Humanizado, ao tempo em que

têm como transcendência possibilitar a

vivência da fraternidade para os voluntários,

pessoas que já descobriram que o Amor e a

Solidariedade são caminhos seguros para a

plenitude espiritual.

Nos anos de 2018 e 2019 foram construídos

mais 24 leitos de enfermarias. 



E em 2020, em plena pandemia da COVID,

mais 3 leitos de UTI foram entregues para

nossos pequenos e jovens pacientes. Outras

realizações podem ser destacadas, como a

sonhada sucessão na organização da

entidade, que está sendo implementada por

meio da gestão profissionalizada, a qual já

vinha sendo trabalhada, há alguns anos.

O AMOR TUDO PODE

Ao completar 25 anos de tantas realizações,

temos o coração enternecido por lembranças

imorredouras... 

Como é bom fazer o Bem!

A APP é o somatório de Voluntários, Colaboradores,

Profissionais da Saúde do Hospital Infantil Albert

Sabin, Padrinhos, Amigos, Parceiros, Doadores do

Telemarketing, que souberam se unir e construir um

futuro melhor para os pequenos pacientes de

câncer e para si mesmos, considerando que

aqueles que acendem uma luz no caminho do

próximo são os primeiros a serem iluminados por

ela.



Dentro das paredes institucionais da

Associação Peter Pan, um Mundo Novo foi

erguido pela força do amor. E quem pode dizer

quanto vale o amor?

Só os corações das mães e dos pais, ao

procurarem o Serviço Público, para tão

assustadora patologia, é que poderão

respondê-lo, ao encontrarem ao seu dispor um

hospital que já foi chamado de “O Palácio do

Amor!”

Como é bom saber que os carequinhas

queridos, tão amados, podem contar com

tratamento digno, podem acreditar em um

mundo de homens e de mulheres do Bem, que

não comprometem suas almas com a

desonestidade, que não sujam suas mãos com

negócios escusos, nem atrasam realizações

espirituais pela indiferença à dor do outro!

 

Os “carequinhas” que se tratam neste

Hospital-Mundo Novo que a Associação Peter

Pan construiu, mesmo na mais pura inocência,

sentem o poder que tem a atitude de fazer ao 



outro o que se quer para si mesmo, como nos

ensinou Jesus! Eles contam com um hospital

onde existe dor e solidariedade, tratamento e

dignidade, desafios e esperança.

Agradecidos a Deus pela oportunidade de

servir a uma Causa tão nobre, pedimos a Ele

que proteja este lindo trabalho de Amor ao

Próximo, para que ele possa ter longevidade

respaldada na Lei de Justiça, de Amor e de

Caridade.

Fazer o Bem só faz bem!

E vamos que vamos para mais 25 anos de vida!

O AMOR tudo pode!

Parabéns, Associação 

Peter Pan!

Presidente da 
Associação 
Peter Pan

Olga Freire 
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Início do projeto 

Peter Pan

Primeiras visitas ao Hospital

Infantil Albert Sabin

Registro de Personalidade

Jurídica
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20012001

1º Ação do Diagnóstico

Precoce em Sobral

20002000 20022002

1º MCDIA FELIZ - Projeto

que viabilizou a compra do

atual sede da APP

Compra do primeiro

terreno

 Inauguração do Hospital

Dia Peter Pan (atual sede

administrativa)

Início do Telemarketing
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Lançamento da Pedra

Fundamental do Centro

Pediátrico do Câncer

20042004

20052005 20062006

Primeira etapa da

construção do Centro

Pediátrico do Câncer

2º etapa de construção do

Centro Pediátrico do

Câncer - fase estrutural

Projeto de construção 

do Centro Pediátrico 

do Câncer
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 Início dos trabalhos de

pesquisa - Mais Vida

20072007 20092009

20102010 20112011

 I Encontro Cearense de

Diagnóstico Precoce

Início do Programa de

Excelência na Gestão

Inauguração do Centro

Pediátrico do Câncer

 Tombamento da 

sede administrativa da

Associação Peter Pan



20122012 20132013 20142014

20152015 20162016 20172017

Início do Projeto arquitetônico

para a Expansão do Centro

Pediátrico do Câncer

Início do processo de 

governança corporativa -

ACORDO PARA O NOVO TEMPO

Lançamento da Pedra

Fundamental para a Expansão

do Centro Pediátrico do Câncer

Inauguração Cafeteria

PETER PÃO
Mudança da Logomarca  Finalização do 3º  

e  4º andares
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Associação Peter Pan é

escolhida com a Melhor ONG

do Brasil

 

2020202020202020

Inauguração da expansão do 

1º andar do Centro Pediátrico 

do Câncer

Inauguração do 3ºandar 
da Expansão do Centro 

Pediátrico do Câncer 

APP está entre as 100

Melhores ONGs do Brasil

em 2020

Lançamento do APPonco,
primeiro aplicativo

oncológico pediátrico do
Brasil com chat online

Inauguração da nova UTI

com 10 leitos
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25 anos da Associação

Peter Pan
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