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EDITORIAL

Agosto foi mais um mês repleto de solidariedade. 
Novas parcerias, muitos corações unidos sinalizando 
um futuro promissor para as crianças e adolescentes 
portadores de câncer.

Avanços nas ações relativas ao Diagnóstico Precoce, 
agora contando com o apoio do Ministério Saúde, 
renovam esperanças para a cura e a qualidade de vida 
de nossos carequinhas queridos.

Agradecemos a Deus e a todos que, de tantas formas, 
colaboram com a Associação Peter Pan. Juntos, 
continuaremos transformando a história do câncer 
infantojuvenil em nosso Estado. Gratidão e paz.

- Olga Lúcia Freire
 



MCDIA

O McDia Feliz tem feito parte da história da 
Associação Peter Pan desde 1999 e ano após 
ano essa campanha tem contribuído para a 
construção do futuro de milhares de crianças e 
adolescentes com câncer. No dia 24 de agosto 
aconteceu o McDia Feliz 2019 e mais uma vez 
a força do amor e da solidariedade fez história. 

Reunindo funcionários, voluntários, amigos e 
McAmigos este sábado ficará marcado nas 
lembranças de quem fez parte dessa 
caminhada de sucesso e esperança.

McDia Feliz



A Associação Peter Pan e OAB Ceará firmaram 

um acordo de cooperação que tem por objeto o 

apoio da OAB às diretrizes da Associação Peter 

Pan, promovendo os programas sociais, 

disseminando informações acerca das ações e 

campanhas voltadas ao combate do câncer 

infantojuvenil, inclusive, no que concerne às 

Políticas Públicas.

OAB



Buscando ampliar o acompanhamento 
psicológico no serviço de oncologia do Centro 
Pediátrico do Câncer, a Associação Peter Pan 
está desenvolvendo o setor de Saúde Mental do 
Hospital Peter Pan. 

A iniciativa envolve atendimentos em grupo e 
personalizado, capacitação de estudantes de 
psicologia, bem como o desenvolvimento do 
projeto INTEGRARE, de medicina integrativa, 
que inclui yoga, reiki, arteterapia, nutrição 
e outros.

SAÚDE MENTAL

Buscando ampliar o acompanhamento 
psicológico no serviço de oncologia do Centro 
Pediátrico do Câncer, a Associação Peter Pan está 
desenvolvendo o setor de Saúde Mental do 
Hospital Peter Pan, coordenado pela psicóloga 
Mariana Bruno

A iniciativa envolve atendimentos em grupo e 
personalizado, capacitação de estudantes de 
psicologia, bem como o desenvolvimento do 
projeto INTEGRARE, de medicina integrativa, que 
inclui yoga, reiki, arteterapia, nutrição e outros.



PASSEIO CICLÍSTICO

Mês de setembro é sinônimo de Setembro 
Dourado. A campanha foi criada com o objetivo de 
chamar atenção para o câncer o infantojuvenil, 
bem como para os sinais, sintomas e a 
importância do Diagnóstico Precoce. No dia 1º 
aconteceu a abertura com o 3º Passeio Ciclístico, 
realizado em parceria com a Unimed Ceará. 

O evento reuniu não só ciclistas profissionais, 
mas a sociedade em geral. Todos juntos 
pedalando pela vida.

Mês de setembro é sinônimo de Setembro 
Dourado. A campanha foi criada com o objetivo de 
chamar atenção para o câncer o infantojuvenil, 
bem como para os sinais, sintomas e a 
importância do Diagnóstico Precoce. No dia 1º 
aconteceu a abertura com o 3º Passeio Ciclístico, 
realizado em parceria com a Unimed Ceará. 

O evento reuniu diversos ciclísticas que apoiam a 
Associação Peter Pan e a causa a qual ela se 
dedica. Foi uma manhã em que todos uniram-se 
para pedalar em favor da vida.



JORNADA MÉDICA

Com objetivo de atualizar os profissionais da saúde 
a respeito das doenças onco hematológicas, a 
Associação Peter Pan, a Sociedade Cearense de 
Pediatria (SOCEP) e o Hospital Infantil Albert Sabin 
realizam a I Jornada Cearense de Oncologia e 
Hematologia Pediátrica. As palestras acontecem 
nos dias 10, 12, 17 e 19 de setembro, a partir das 
17h30min, na sede da SOCEP (rua Maria Tomásia, 
701 – Aldeota).
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