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Chegamos ao mês no qual a vida brilha mais forte. O

Setembro Dourado é a campanha que espalha

esperança de cura por todo o país. Criado por

voluntários e instituições que reforçam a importância da

descoberta precoce do câncer pediátrico, essa

mobilização nacional tem por objetivo chamar a atenção

da população e poderes públicos para a necessidade de

políticas voltadas ao combate do câncer infantojuvenil.

Há 25 anos a Associação Peter Pan vem lutando pela

vida de milhares de crianças e adolescentes e, nos

últimos anos, essa luta tornou-se mais intensa. A

realidade da pandemia tornou imprescindível esse

cuidado com a saúde, ministrando não apenas os

remédios em frascos, mas aqueles que vêm do coração.

Amor, carinho e solidariedade são decisivos na cura do

câncer e este presente só é dado quando nos unimos em

uma só força. 

A batalha é desafiadora, 

mas a vitória vale ouro!

Presidente da  Associação 
Peter Pan

Olga Freire 



Qual o valor da vida? Para nós, da Associação Peter Pan, a

vida de cada paciente vale ouro e, neste mês, esse valor

brilha ainda mais forte. O Setembro Dourado começou e

durante os próximos dias vamos reforçar a importância do

Diagnóstico Precoce do câncer infantil, principal aliado na

busca da cura. O câncer infantil demanda grande atenção

por parte de todos que convivem com as crianças e

adolescentes, sejam eles a família, os educadores e

profissionais da saúde. Cerca de 80% dos casos de câncer

infantil, nos países desenvolvidos e 70% nos países em

desenvolvimento, tem chances de cura quando

diagnosticados precocemente (dados do Instituto Nacional

do Câncer). Por isso, vamos ficar de olho nessa garotada.

Juntos podemos construir um futuro diferente e melhor

para esses jovens guerreiros. 



Você sabe identificar o câncer infantil? Alguns sintomas

são alertas para um possível tumor maligno. Por isso, a

atenção às crianças e adolescentes é decisiva na busca

pela cura. Confira abaixo os sinais aos quais deve ficar

atento:

Leucemia
Sendo o tipo de câncer mais comum entre as crianças e

adolescentes, a leucemia desenvolve-se na medula óssea.

O nosso organismo possui células, conhecidas como

células brancas, que ajudam a combater infecções. A

leucemia age nessas células protetoras. 

Sinais e sintomas 
Palidez

Dor nos ossos

Manchas roxas

Febre persistente e sem causa aparente



Tumores do Sistema Nervoso Central
O Sistema Nervoso Central (SNC) é responsável por

receber e transmitir informações por todo o organismo. Os

tumores SNC são aqueles que se desenvolvem dentro da

cabeça, nas células do cérebro, formando massas que

causam sérios problemas de saúde. 

Sinais e sintomas
Vômitos

Tontura

Perda de equilíbrio

Dor de cabeça incomum e persistente

Linfomas
Os linfomas surgem nos linfonodos que também são

chamados de nódulos linfáticos, landras ou gânglios.

Existem gânglios em várias regiões do corpo. Por isso, o

linfoma pode surgir em diferentes partes do corpo e

deformar os gânglios, que ficam endurecidos e com a

forma de “caroços”.

Sinais e sintomas 
Perda de peso

Falta de ar ou tosse

Caroços ou inchaços 

(especialmente sem dor)

Sudorese noturna (suor noturno)

 

 



Retinoblastoma
Como o próprio nome sugere, o retinoblastoma é o câncer

que ocorre no fundo do olho, em uma parte chamada

retina. Geralmente atinge crianças de até 4 anos de idade.

Sinais e sintomas
Dor de cabeça
Perda da visão

Alterações oculares

Reflexo branco no olho 

(semelhante ao olho de um gato 

quando iluminado à noite)

 

Tumor de Wilms
O Tumor de Wilms aparece, geralmente, antes dos 5 anos

de idade da criança. É um câncer que se desenvolve nos

rins. Sua identificação é feita pelo crescimento do rim que

leva ao aumento do abdômen.

 

Sinais e sintomas 
Massa abdominal 

Dor abdominal 

Perda de peso

Sangue na urina



Tumores Ósseos
Os tumores ósseos são os tipos mais raros. Sua aparição é

mais frequente em adolescentes. Os locais mais comuns

onde o tumor aparece é logo abaixo ou acima do joelho,

mas pode aparecer também nos membros superiores.

Sinais e sintomas 
Dor em membro ou no osso

Inchaço sem trauma ou infecção

Dificuldade em andar

Limitação dos movimentos



Promover acesso rápido e seguro à informação sobre o câncer

infantojuvenil para profissionais de saúde, pacientes, familiares e

cuidadores por meio de uma solução tecnológica mediada por

aplicativo. Esse é o objetivo do APPonco, primeiro aplicativo do

segmento de oncologia pediátrica do país que possui um chat online. 

Com uma grande seleção de informações, o APPonco vem sendo de

grande ajuda para os profissionais da saúde e famílias que buscam

mais esclarecimentos acerca da doença. Com dados sobre os

principais tipos de câncer, sinais e sintomas, cuidados com o paciente,

FAQ e muito mais, o aplicativo é um grande aliado quando o assunto é

o diagnóstico precoce do câncer infantil. 

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. 



Com o objetivo de atualizar os profissionais da saúde a respeito

das novidades no segmento de oncologia pediátrica e do

diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, a Associação

Peter Pan, a Sociedade Cearense de Pediatria (SOCEP) e o

Hospital Infantil Albert Sabin, em parceria com a CONIACC,

SOBOPE e COOPED, realizam a III Jornada Cearense do

Diagnóstico do Câncer Infantil. Este ano o evento acontecerá no

dia 18 de setembro e reunirá grandes nomes da oncologia

pediátrica do país. Participe desse momento de informações,

esclarecimentos e esperança de vida. Clique aqui e faça já a sua

inscrição. 



Uma luta que começou aos 2 anos. Foi nessa idade que a vida

da jovem Letícia de Souza Castro mudou de forma drástica.

Diagnosticada com leucemia, desde novinha ela precisou

encarar seu maior desafio: a luta pela vida. 

Atualmente, com seus 20 anos, Letícia relembra todos os

obstáculos, a esperança na cura e a volta por cima que a fez um

exemplo de força. Conheça a trajetória dessa ex-paciente que

transformou sua luta em uma linda dança de superação. 
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