A Campanha denominada Setembro Dourado é uma das
maiores mobilizações do País, em prol da saúde de crianças e
de adolescentes. Ela foi lançada, em Fortaleza, no mês de
outubro de 2013, pela CONIACC - Confederação Nacional
das Instituições de Apoio e Assistência à criança e ao
adolescente com câncer. Na ocasião, a Associação Peter Pan
sediava o XVIII CONVOCC - Congresso Nacional de
Voluntários e Instituições de Apoio à Criança e ao
Adolescente com Câncer.
O Setembro Dourado tem decisivos objetivos que salvam
vidas:
• Capacitar Profissionais de Saúde sobre os sinais e sintomas
do câncer infantojuvenil;
• Alertar a população acerca dos referidos sinais e sintomas;
• Colaborar na promoção de políticas públicas em prol do
Diagnóstico Precoce do câncer infantojuvenil.
O câncer em crianças e em adolescentes, com raras
exceções, não conta com a benção dos exames direcionados
à prevenção, como acontece nos adultos. Desta forma, o
primeiro e decisivo aliado da cura é o Diagnóstico Precoce, o
qual é uma das Diretrizes da Associação Peter Pan, desde
2007.

De lá para cá, a APP vem realizando o importante trabalho de
capacitar os Profissionais de Saúde para suspeitarem e
identificarem, o mais rápido possível, os casos de câncer
pediátrico, o que tem feito uma grande diferença, tanto no
que concerne à intensidade e forma do tratamento, como ao
prognóstico da doença, o que promove, efetivamente, a
esperança de cura, diminui as internações e evita as sequelas
e amputações que se fazem necessárias, quando a doença é
descoberta em estado avançado.
A Associação Peter Pan trabalha o ano inteiro, consciente e
decisivamente, buscando levar a Esperança de Futuro para
nossos pacientes, mas o mês de setembro é especial para
nós, pois em todo o Brasil é o mês dedicado ao trabalho do
diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.
Assim sendo, a 40ª edição do Peter News é dedicada ao
Setembro Dourado.
Leia com atenção e repasse para seus contatos da Área da
Saúde e para seus amigos e familiares. As informações aqui
contidas valem ouro.
A referida edição fala sobre os trabalhos exitosos que vêm
sendo desenvolvidos pela Associação Peter Pan.

Como sempre dizemos, a APP nasceu da vontade de amar.
Creia, trabalhar pela suspeição e diagnóstico precoce é o
amor em uma singular forma de ser manifestado.
Vamos que vamos!
O Amor tudo pode!

Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan

Setembro é o mês no qual a vida brilha forte e a esperança
tem cor de ouro.
Celebramos o Setembro Dourado, uma grande mobilização
nacional criada para chamar a atenção, por meio de ações
preventivas e educativas, para os sinais e sintomas do câncer
infantojuvenil. A data também tem como foco buscar por
políticas públicas em prol do Diagnóstico Precoce, principal
aliado no combate ao câncer infantil e, ainda, um dos maiores
desafios na busca pela cura.
O câncer faz parte da nossa realidade e,
apesar do que grande parte população
acredita, ele tem cura! Cerca de 80%
das crianças e adolescentes em países
desenvolvidos e 70% nos países em
desenvolvimento, se diagnosticados
precocemente, podem ser curados e ter
qualidade de vida no futuro.

A Associação Peter Pan tem um grande compromisso com
esse movimento e isso é visto nas inúmeras ações que
buscam esclarecer a sociedade acerca do assunto, bem
como na capacitação dos profissionais de saúde em
identificar sinais e sintomas do câncer pediátrico.
Atualmente, a instituição tem centrado suas atividades em
projetos de educação à distância, um formato que ganhou
força nos últimos anos e que vem alcançando um público
cada vez maior.
Uma dessas ações foi a entrega do primeiro aplicativo do
Brasil, no segmento de oncologia pediátrica, que possui chat
online: o APPonco. Com essa ferramenta, gratuita e ao
alcance das mãos, os usuários têm acesso ao um leque de
informações sobre o câncer pediátrico (tipos de câncer,
sinais e sintomas, tratamentos, efeitos colaterais), além de
cuidados com o paciente oncológico. Para os profissionais de
saúde, além do chat online para esclarecer dúvidas e as
informações sobre os sinais e sintomas, eles também têm
acesso a um fluxograma que orienta a como proceder em
casos de suspeitas. Com o apoio da tecnologia, estamos
levando mais conhecimento para todo o país.

Outra iniciativa de grande importância e impacto foi a criação
do primeiro EAD da APP, intitulado Salvando Vidas I. O curso
é composto por 8 módulos que abordam desde políticas
públicas, passando pelos os sinais e sintomas dos principais
tipos de câncer, até a apresentação do APPonco.
É um fato que o câncer é a primeira causa de morte de
crianças e adolescentes e não podemos fechar os olhos para
isso. O diagnóstico precoce ainda é a principal ferramenta
para salvar vidas e ajudar esses pequenos a terem um futuro.
Iniciativas como o APPonco e o EAD Salvando Vidas I vieram
para contribuir nesse processo. Por isso, precisamos do apoio
da sociedade para fazer a diferença na vida dos pequenos.
Ajude a mudar a realidade do câncer infantojuvenil no Brasil.
Juntos somos mais fortes que a doença!

Promover acesso rápido e seguro à informação sobre o
câncer infantojuvenil para profissionais de saúde, pacientes,
familiares e cuidadores através de uma solução tecnológica
mediada por aplicativo. Este é o objetivo do APPonco.

APPonco

O câncer é uma realidade em todo o mundo e quando o
assunto são as crianças e adolescentes, essa realidade se
torna ainda mais urgente, uma vez que a chave para a cura
está na rápida identificação da doença. A criação do APPonco
surgiu da necessidade de disponibilizar uma ferramenta com
a qual o profissional da saúde pudesse tirar suas dúvidas,
mesmo à distância, perante um possível paciente oncológico,
além de poder estar sempre se atualizando.
A ferramenta foi pensada para atender os dois públicos de
interesse primordial, profissionais de saúde, principalmente
pediatras e profissionais inseridos no programa de Atenção
Básica de Saúde, e familiares ou cuidadores dos pacientes
oncológicos.

Além dessas duas esferas, o APPonco é uma fonte de
informação útil para qualquer pessoa que tenha interesse e
dúvidas a respeito do câncer infantojuvenil.

Versão para os profissionais de Saúde

Profissionais da saúde como médicos, dentistas, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e agentes
comunitários de saúde tem acesso rápido a diversos
conteúdos, cuidadosamente selecionados, na área de
oncologia pediátrica. Dentro aplicativo eles encontram
informações sobre sinais e sintomas, tipo(s) de câncer(es)
mais comuns, com base nos sintomas, principais eventos no
segmento de oncologia pediátrica e um fluxograma que
orienta o profissional da saúde a reconhecer se determinado
sinal indica um possível câncer e quais os passos seguintes
para chegar a um diagnóstico precoce e preciso.
Além disso, o APPonco é o primeiro aplicativo do Brasil que
disponibiliza o serviço de chat online. A ferramenta conta
com um plantonista (oncologista pediátrico) que está
disponível de segunda a sexta-feira, durante 4 horas, para
atender e esclarecer dúvidas dos usuários da saúde.

Versão para pacientes, familiares e cuidadores

Para os interessados em saber mais sobre o câncer
infantojuvenil, o APPonco disponibiliza uma lista de
conteúdos variados, nos mais diversos aspectos da
patologia.

Com uma linguagem simples e de fácil compreensão, o
aplicativo traz informações sobre a definição do que é
câncer, os tipos mais comuns de câncer infantojuvenil, os
tratamentos mais utilizados e seus efeitos colaterais, dicas e
orientações de cuidados com o paciente, um FAQ
(Frequently Asked Questions – Tradução: Dúvidas
Frequentes) e uma lista com a relação de os hospitais do
Brasil que contam com a ala de oncologia pediátrica e
atendem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Unindo tecnologia, amor e cuidado podemos espalhar
esperança de cura por todo o país. Gostou do app? Então
perde tempo e baixe gratuitamente agora mesmo!
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Detectar precocemente os sinais e sintomas do câncer ainda
é a principal estratégia na busca pela cura dessa doença que
é a principal causa de morte de crianças e adolescentes de 0
a 18 anos. Diferente do que acontece com o público adulto,
não existem medidas que previnem o câncer pediátrico,
salvo as vacinas contra Hepatite B e HPV. Por isso, o
diagnóstico precoce é o principal aliado nesta luta. Buscando
capacitar os profissionais da Atenção Básica de Saúde, bem
como os profissionais que convivem com o público infantil
(pais, educadores, etc), a Associação Peter Pan lançou o
Salvando Vidas I, um EAD (curso online) com foco no
diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

Ao todo são 8 módulos que abordam desde políticas
públicas, passando pelos os sinais e sintomas dos principais
tipos de câncer, bem como condutas que o profissional deve
adotar mediante suspeita da doença, o fluxo a ser seguido
em casos de neoplasia e uso do APPonco.
Desde de 2007, a APP vem realizando o importante trabalho
de capacitar os profissionais de saúde, da capital e interior do
Ceará, em identificar precocemente a doença por meio de
sinais e sintomas. As aulas aconteciam de forma presencial.
Porém, com a pandemia, a instituição precisou se adaptar à
nova realidade e abraçar o formato virtual. O profissional de
saúde e as pessoas interessadas no tema não precisam mais
sair da sua casa ou do trabalho para ter acesso à informação.
Nosso objetivo neste primeiro momento é capacitar todos os
municípios cearenses, mas não pretendemos parar por aí.
Queremos levar a esperança de vida e cura para as crianças e
adolescentes de todo o Brasil.
Então não perca tempo e já faça a sua inscrição. O curso é
completamente gratuito e os alunos que obtiverem média
mínima 7,0 irão receber o certificado de conclusão do curso,
emitido na própria plataforma.

Como já foi dito aqui, o melhor caminho para a cura do câncer
infantojuvenil é o diagnóstico precoce, mas a nossa realidade
apresenta um grande desafio: a informação.
E para falar sobre isso e muito mais teremos no dia 13 de setembro,
às 19h, no instagram da Associação Peter Pan
(@associacaopeterpan), a live Setembro Dourado: O diagnóstico
precoce é o DESAFIO!
Neste encontro contaremos com a mediação da
oncohematologista pediátrica e Superintendente Técnica
Médica da APP, Dra. Sandra Emília Prazeres, em um batepapo incrível com a Gerente de Atividades Sociais da
instituição, Sandra Salgado, e a Dra. Patrícia Narelly,
oncologista pediátrica do Centro Pediátrico do Câncer e o Dr.
Eugênio Pacelli, oncopediatra do Centro Pediátrico do
Câncer.

Vamos conversar sobre como o diagnóstico precoce salva
vidas, os avanços que aconteceram nos últimos anos no
cenário da oncologia pediátrica no Ceará, a importância de
humanizar o tratamento oncológico e a força do
voluntariado, que une todos os esforços em prol da causa do
câncer infantojuvenil.
Já marca na sua agenda e vem participar desse encontro
onde a estrela da noite será a ESPERANÇA!

Siga a APP no Instagram!

Aponte a
câmera
do celular
para o
QR Code e
faça sua
doação
com pix.
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