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A Associação Peter Pan - APP, entidade sem fins lucrativos,
sem caráter religioso ou político, reconhecida como de
utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, vem
apresentar, por meio da 32º edição do Peter Pan News, os
resultados alcançados no ano de 2021.
O objetivo desta edição é apresentar à sociedade,
principalmente a 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 câncer infantojuvenil e melhorar a
qualidade de vida das famílias assistidas.

Os últimos dois anos foram de muitas superações, de
inovar e se reinventar. A estrada de 2021 foi pintada com
tons de prata, pois a Associação Peter Pan chegou a marca
dos seus 25 anos. São mais de duas décadas levando
amor, esperança e cura para milhares de família do Ceará e
fora dele.
Temos grande alegria em compartilhar com vocês, nesta
32ª edição do Peter Pan News, as realizações de um ano
diferente, mas que correu com a mesma vontade de fazer o
bem para aqueles que mais precisam.
Este ano tivemos grandes conquistas e isso se deve ao
trabalho comprometido, transparente e responsável
realizado por essa família. Pela primeira vez, na história da
APP, recebemos a visita do Ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, abrindo portas para grandes projetos, como a
capacitação de profissionais de saúde em Diagnóstico
Precoce do Câncer Infantojuvenil, no formato EAD
(Educação à Distância). Mais de 18 mil profissionais serão
beneficiados com a capacitação, impactando na cura de
milhares de crianças e adolescentes em todo o país.

Além dessa importante conquista, contamos com o
apoio, a generosidade e a confiança de muitas pessoas
e empresas que entendem o grande propósito dessa
instituição: salvar vidas. Não teríamos outra forma iniciar
o ano, que não com o coração recheado de gratidão a
cada um que escolheu transformar o futuro dos nossos
guerreiros. Seguimos constantemente em busca de um
amanhã melhor e esta caminhada não é feita sozinha.
Um novo ano se inicia e com ele mais 365
oportunidades de fazer o bem. Vamos juntos fazer um
2022 de esperança, porque o AMOR tudo pode,
inclusive transformar a história do câncer infantojuvenil
em nosso país.

Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan

Nos últimos dois anos a Associação Peter Pan precisou se
reinventar para continuar levando amor, cuidado e esperança
para a milhares de famílias que enfrentam a difícil luta contra o
câncer infantil. O Atendimento Humanizado, realizado por
meio de 16 programas sociais, foi posto em prática com uma
nova roupagem, utilizando a tecnologia como aliada. Milhares
de pacientes foram beneficiados ao longo de 2021.
Com novos modelos de atendimento, abordagens
diferenciadas, mas com o amor de sempre, a Associação Peter
Pan continua firme em sua missão de proporcionar conforto e
apoio aos guerreiros e familiares que lutam todos os dias pelo
presente da vida.
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*Em virtude da pandemia, o espaço ABC + Saúde permaneceu fechado em 2021.

O sucesso de um tratamento está em fornecer boas
ferramentas para que o paciente possa batalhar pela sua
recuperação e uma peça fundamental no processo de cura é a
alimentação. Pensando nisso, a Associação Peter Pan oferece
apoio alimentício por meio do Apadrinhamento, programa de
doação mensal de uma cesta nutricional. Este programa é
realizado com a ajuda financeira de Padrinhos, doadores que
contribuem mensalmente para que o seu afilhado bem
nutrido. Cada doação faz com que este paciente esteja forte
para lutar pela vida.

Acompanhe abaixo o total de cestas entregues durante
2021.
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Um grupo de voluntários deu início a história que tem
contribuído para salvar milhares de vidas nos últimos 25 anos.
A força do voluntariado tem sido um dos grandes destaques
da Associação Peter Pan e esta força é representada por 316
corações que escolheram estender a mão para quem precisa.
A realidade da pandemia afastou os voluntários do ambiente
hospital, mas o amor, o carinho e a dedicação desse grupo os
manteve perto dos nossos guerreiros e suas famílias.
Confira as principais ações realizadas pelo nosso time de
voluntários em 2021.

O primeiro passo para a cura do câncer está na detecção precoce
da doença. Quanto mais rápido se descobre o tumor, maiores são
as chances desse paciente. Desde 2007 a Associação Peter Pan
desenvolve um intenso trabalho de capacitar os profissionais de
saúde em identificar rapidamente sinais e sintomas de um possível
câncer e este ano o trabalho avançou um importante degrau.
A Associação Peter Pan lançará em 2022 uma capacitação em
detecção precoce do câncer infantojuvenil, no formato EAD, em
parceria com o Ministério da Saúde. O curso será voltado aos
profissionais da Atenção Básica de Saúde, como médicos,
dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de
saúde bucal, agentes comunitários de saúde e outros. O objetivo
da iniciativa é fortalecer a diretriz do Diagnóstico Precoce, por
meio da capacitação de cerca de 18 mil profissionais em todo o
Brasil, impactando positivamente para elevar as chances de cura
de crianças e adolescentes diagnosticados com a doença.

Chegando em sua terceira edição, a III Jornada Cearense do
Diagnóstico do Câncer Infantil trouxe grandes impactos no
cenário da oncologia pediátrica. Com a presença de 17
convidados, de diversas regiões do país, o evento teve como
objetivo reunir os profissionais da saúde de forma colaborativa
no combate a patalogia. De políticas públicas a sinais e
sintomas, a Jornada é um momento de troca de informações,
experiências e esperança de cura para milhares de crianças e
adolescentes do nosso Brasil.
Total de palestrantes: 17
Alcance: cerca de 1.307 visualizações
Disponível: Canal da APP no YouTube (/associacaopeterpanoficial)

Este ano foi marcado pela troca de conhecimentos e solidariedade
entre muitas instituições, que se uniram em prol do bem maior.
Durante 2021 aconteceram diversos encontros de especialistas
para debater sobre avanços na medicina, dentre eles destacamos
foi o congresso internacional Oficina St Jude Global Alliance SOBOPE: em busca da equidade no Brasil. A Associação Peter Pan
marcou presença apresentando 8 oficinas com temáticas acerca
do câncer infantojuvenil. O evento reuniu profissionais da saúde
da América Central e do Sul e teve como objetivo expandir a
colaborações com e entre instituições de oncopediatria, afim de
aumentar integração entre os serviços nacionais, facilitar a troca
de experiências e encorajar a pesquisa, através do aumento da
participação em iniciativas regionais e nacionais.

A pandemia colocou em foco um novo meio de comunicar: as
lives. Todos os dias nos deparamos com diversas opções de
conteúdo ao alcance de um clique e em 2021 a Associação
Peter Pan trouxe para o meio virtual discussões de grande
relevância no cenário da oncologia pediátrica. Ao longo de
2020 tivemos 9 lives, com destaque para:
“Câncer infantil e coronavírus no cenário atual”
O surgimento do coronavírus colocou em cheque diversas
questões no cenário da saúde e isso inclui o segmento de
oncologia pediátrica. Buscando esclarecer as dúvidas que cercam
a covid-19 e o câncer infantil, a Associação Peter Pan, em parceria
com o Hospital Infantil Albert Sabin, recebeu o Presidente da
SOBOPE (Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica), Dr.
Claudio Galvão, a Presidente da CONIACC (Confederação
Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao
Adolescente com Câncer), Dra. Teresa Fonseca e a Cancerologista
Pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin, Dra. Nadia Gurgel em
um importante bate-papo sobre como o atual cenário da saúde
brasileira impacta na vida dos pacientes oncológicos.

“Câncer infantil e coronavírus
no cenário atual”

ASSISTA A LIVE

“De paciente a médico: A superação de João Pedro”
Um encontro emocionante sobre a trajetória de um ex-paciente
que tirou do momento mais doloroso da vida, a força para vencer o
câncer e ainda usar essa vitória para ajudar quem enfrenta a
mesma doença. João Pedro é um exemplo de que o amor, o apoio
e a fé são capazes de mudar o futuro.

“De paciente a médico: A
superação de João Pedro”
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“Diagnóstico Precoce do câncer
infantil: esse é o caminho”
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“Diagnóstico Precoce do câncer infantil: esse é o caminho”
No Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil a Associação
Peter Pan reuniu seus seguidores em uma live de esperança e
cura. Com a presença dos oncologistas pediátricos Dra. Sandra
Emília, Dra. Patrícia Narelly e Dr. Eugênio Pacelli, o encontro
colocou em foco os principais sinais e sintomas de um possível
câncer, dicas do que fazer quando notar essas manifestações no
corpo da criança ou do adolescente e da importância da detecção
precoce da doença. A informação é a grande aliada na busca pela
cura, por isso educar a população é o caminho para um futuro
diferente para os nossos jovens guerreiros.

Os cuidados com a saúde mental nunca foram tão
importantes. A Associação Peter Pan criou um setor exclusivo
que presta acompanhamento psicológico juntos aos
pacientes, seus cuidadores, ex-pacientes, voluntários e
colaboradores da instituição. Com a necessidade do
distanciamento social, a APP investiu no atendimento híbrido,
online e presencial, para dar continuidade aos atendimentos.
Veja abaixo os resultados desse cuidado com corpo e mente.

O Centro Pediátrico do Câncer é um símbolo de esperança e cura
para milhares de famílias que enfrentam a difícil realidade do
câncer infantil. O prédio, que corresponde a uma área de 4.995m²,
possui uma grande estrutura para fornecer o melhor tratamento
para as crianças e os adolescentes. Atualmente, o hospital está em
plena expansão, com a construção de dois centros cirúrgicos, um
de médio porte e outro de grande porte e uma sala de
recuperação com seis leitos. A inclusão da nova ala fornecerá mais
segurança e conforto para os pacientes sujeitos a procedimentos
operatórios mais complexos, já que hoje muitos precisam ser
deslocados para o Hospital Infantil Albert Sabin quando há
necessidade de grandes cirurgias. Ainda não atingimos a meta de
finalizar os centros cirúrgicos, mas com o apoio de todos que
confiam e admiram a causa da instituição, conseguiremos
aumentar as chances de vida dos nossos guerreiros.
Confira abaixo como as doações nos levaram mais perto da
realização deste sonho:

Sala de Recuperação

Corredor

Centro Cirúrgico de Grande Porte

Evoluções na obra do 2º pavimento do Hospital Peter Pan (centros
cirúrgicos e sala de recuperação):
Regularização do piso com conclusão do contrapiso;
Finalização da alvenaria da Sala de Recuperação, do Centro
Cirúrgico de grande porte, Sala Revelação, Sala de
Equipamentos, Sala Arsenal, Sala Pré-anestésico e Vestiário
dos pacientes;
Instalação do sistema de gases medicinais;
Complemento dos dutos e grelhas do ar-condicionado da Sala
de Recuperação, Centro Cirúrgico de grande porte e Sala préanestésico;
Instalação das calhas de fiação e instalação do cabeamento
elétrico da Sala de Recuperação, Centro Cirúrgico de grande
porte, Sala Pré-anestésico, Sala Arsenal e Sala de
Equipamentos, deixado a fiação pronta para instalação do
sistema de IT médico
Início de pintura da Sala de Recuperação, Centro Cirúrgico de
grande porte, Sala Revelação, Sala de Equipamentos, Sala
Arsenal, Sala Pré-anestésico e Vestiário dos pacientes.

Equipamentos adquiridos:*
11 Camas motorizadas
03 Ventiladores pulmonares
04 Bombas de infusão
01 banho maria
01 foco cirúrgico auxiliar
01 arco cirúrgico
01 carrinho de anestesia
01 autoclave

Carro de Anestesia

Ventilador Pulmonar

Cama Motorizada

Arco Cirúrgico

VALOR INVESTIDO EM OBRAS E COMPRA DE EQUIPAMENTOS:

R$ 1.882.162,14
*Imagens ilustrativas. O 2º pavimento ainda está em obra, portanto os equipamentos
ainda serão montados e utilizados nos centros cirúrgicos em construção.

Há 25 anos a Associação Peter Pan tem transformado a
vida de milhares de crianças e adolescentes com câncer.
Essa mudança só tem sido possível porque a força da
solidariedade fala mais alto. Cada recurso arrecadado é
convertido em esperança de cura. As necessidades dos
nossos pacientes e seus familiares são diversas, mas a
vontade de fazer o bem é maior.
Proporcionar um tratamento satisfatório e vida digna faz
parte da missão da APP e para isto realizamos inúmeros
ações sociais como reformas habitacionais, distribuição
mensal de cestas nutricionais, apoio a viagens para
tratamentos e procedimentos cirúrgicos em outros
estados, realização de sonhos e muito mais.
Além do Atendimento Humanizado, a Associação Peter
Pan realiza ações de fortalecimento do Tratamento
Especializado, com foco no Centro Pediátrico do Câncer,
hospital de referência na oncologia pediátrica do Ceará.
Cada ação voltada para as famílias em tratamento recebe
apoio de muitos corações solidários, pessoas estas que
contribuem para a existissem da Associação Peter Pan.

Conheça as fontes de recursos que a instituição recebe:

Campanhas Diversas
Governo
Empresas/Institutos ou Fundações empresariais
Doações de Pessoas Físicas
Telemarketing
Outras Receitas

Levar esperança é uma grande responsabilidade e
quando falamos de esperança de futuro, essa
responsabilidade se multiplica. A Família Peter Pan está
com o coração cheio de alegria e gratidão a todas a
pessoas e empresas que escolheram dividir esta missão
conosco. Obrigado pela confiança e dedicação
depositados nesta causa. A cura de cada criança e
adolescente é uma prova que o amor pode salvas vidas
e construir um amanhã de sonhos realizados.

NOS AJUDE A CONTINUAR
SALVANDO VIDAS!

DOE AGORA

CHAVE PIX CNPJ:
02.943.482/0001-49

APONTE A CÂMERA
DO CELULAR PARA
O QR CODE E FAÇA
SUA DOAÇÃO COM
PIX.

CLIQUE AQUI E ACESSE NOSSAS REDES SOCIAS
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