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EDITORIAL
O primeiro passo para realizar algo é se permitir sonhar e acreditar que 

é possível. O Hospital Peter Pan é um sonho compartilhado por muitos 

corações nos últimos 23 anos. É dentro desse prédio que muitas 

crianças e adolescentes conhecem o real sentido da esperança, do 

amor e da solidariedade. 

Tornar a realidade dessas pessoas melhor é um compromisso que nós, 

da Associação Peter Pan, assumimos e para o qual temos nos dedicado. 

Porém, ainda há muito a se fazer. 

A estrada para o futuro se constrói com a participação de cada um que 

acredita em um amanhã melhor. Você pode fazer a diferença doando 

seu tempo, através do voluntariado, ou doando para os nossos 

programas sociais.

Venha fazer parte da família Peter Pan. A doação do amor salva vidas.

- Olga Freire



Os profissionais da área de saúde da cidade de São 

Gonçalo do Amarante compareceram em peso na aula 

de Diagnóstico Precoce do câncer infantojuvenil. 

No total foram 188 alunos capacitados a identificar 

sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes, 

sendo 123 do nível médio e 65 do nível superior.
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SALA CHEIA = ESPERANÇA DE VIDA



O novo setor dedicado a cuidar da Saúde Mental tem proporcionado 
momentos de relaxamento, reflexão e mudanças comportamentais 
nos pacientes e seus cuidadores. 

Funcionando há cerca de dois meses, nele estão sendo implantadas 
terapias complementares que integram corpo, mente e espírito. 

Dentre as atividades realizadas estão o reike, a arteterapia, 
palhaçoterapia, terapias chinesas, massoterapia, psicologia, 
nutrição, entre outras. 

A introdução da medicina integrativa no tratamento do câncer 
infantojuvenil faz uso de modalidades de tratamento não 
convencionais e abordagens não cirúrgicas e medicamentosas, 
mas possuem eficácia reconhecida. 

A combinação destas com a assistência convencional pode 
melhorar a efetividade do tratamento e reduzir os efeitos adversos.

MENTE SÃ, CORPO SÃO



DIA DAS CRIANÇAS

Alegria, amor e solidariedade. Estes foram os 
ingredientes especiais que compuseram o Dia das 
Crianças da Associação Peter Pan. Mais de 150 
pacientes foram beneficiados com doação de 
brinquedos, lanches, boa música e atrações musicais. 

A tradicional festa faz parte das ações de Humanização� 
desenvolvidas pela APP e traz um frescor à rotina do 
hospital. Estes momentos são realizados graças ao 
apoio e colaboração de doadores voluntários que doam 
um pouco de felicidade para os pequenos guerreiros.



MCDIA FELIZ: RESULTADOS

Durante 21 anos o McDia Feliz tem feito parte da história da 
Associação Peter Pan. O sucesso dessa campanha pode ser visto 
em cada andar do prédio de 4 andares conhecido como Hospital 
Peter Pan. Neste ano não foi diferente. 

Em 2019 a Associação Peter Pan arrecadou cerca de R$ 366 mil 
reais. Esse valor irá contribuir na conclusão do 2º andar do 
Hospital. 
Além disso, a instituição foi premiada pela primeira vez  em uma 
das categorias do ��Troféu Atitude de Ouro, concedido pelo 
Instituto Ronald McDonald as instituições que se destacaram na 
campanha. Estes são resultados do amor, da solidariedade e da 
esperança. 

Uma vitória conquistada por todos aqueles que escolheram fazer 
a diferença na vida de crianças e adolescentes com câncer.
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BEM DA GENTE
Fazer o bem nunca foi tão emocionante! A Associação Peter Pan, 
em parcerias com os times Fortaleza Esporte Clube e Ceará 
Sporting Club, está promovendo o Bem da Gente, um certificado 
de contribuição autorizado pela lei federal 13.204/2015. 

Na compra desse certificado você concorre a prêmios incríveis, 
contribui automaticamente com as obras da APP e ajuda seu time 
do coração. Os sorteios acontecem todos os domingos, a partir 
das 11h e são transmitidos pela TV da Gente (canal 25.1), rádio 
Expresso FM 104.3 e redes sociais. 

Compre o Bem da Gente e espalhe a solidariedade. Você encontra 
milhares de pontos de vendas espalhados pela capital, Regiões 
Metropolitanas e Maciço de Baturité. Com apenas R$ 10,00 você 
transforma a vida de crianças e adolescentes com câncer e ainda 
pode levar para casa um super prêmio.
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