
1 

 

RELATÓRI O DE
ATI VI DADES 2015



2 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Suba o primeiro degrau com fé. Não 
é necessário que você veja toda a 
escada. Apenas dê o primeiro passo.” 

     
    Martin Luther King  Jr.                                         
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Identificação 

 
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS A SERVIÇO DA 

ONCOLOGIA EM SERGIPE - AVOSOS 

 

C.N.P.J./Casa de Apoio:   16.219.446/0001-41 

C.N.P.J./Centro de Oncologia: 16.219.446/0002-22 

 

Nomes Fantasia:            - CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER  

- CENTRO DE ONCOLOGIA DR. JOSÉ GERALDO 

DANTAS BEZERRA 

 

Natureza Jurídica:  Associação 

 

Tipo de Estabelecimento: Sede Própria 

 

Mandato da Atual Diretoria: Data Início: 30/04/2013 - Data Término: 30/04/2016 

 

Representante Legal:   Maria Ruth Wynne Cardoso 

 

Cargo:       Presidente 

 

Endereço:   Rua Leonel Curvelo, 55, Anexo I e II - Bairro Suíssa 

 

Cidade:      Aracaju/SE, C.E.P.: 49050-480 

 

Telefone:     (79) 3212 4700 / 3212 4701 - Fax: (79) 3212 4738 

 

E-mail:       avosos@avosos.org.br    

 

Site:       www.avosos.org.br 

http://www.avosos.org.b/
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Apresentação 

A AVOSOS é uma associação civil, constituída pela união de pessoas que se 

organizam para fins não econômicos, fundada há 28 (vinte e oito) anos que tem por 

finalidade primordial e principal a promoção da saúde como instrumento de 

assistência social, realizada através de serviços de alojamento (Casas de Apoio), 

ambulatoriais e hospitalares.  

 

Dentre os seus objetivos a AVOSOS envida esforços, dentro de suas especialidades 

e possibilidades: 

 

I- amparar seus assistidos, portadores de doenças oncológicas e 

hematológicas crônicas, principalmente crianças e adolescentes, através da 

promoção de ações de saúde e de assistência social; 

II- manter o pleno e efetivo funcionamento do alojamento (hospedagem) da 

Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer para os assistidos e seus 

acompanhantes, incluindo o auxílio complementar ao tratamento médico através do 

fornecimento de assistência material (alimentação, cestas básicas, suplemento 

alimentar, complemento vitamínico, passagens intermunicipais e interestaduais, 

produtos de higiene pessoal, exames e procedimentos especiais, medicamentos, 

transporte, vestuário); 

III- manter o pleno e efetivo funcionamento do SOHEP para o atendimento no 

Diagnóstico Precoce de crianças e adolescentes sob suspeita de doenças 

oncohematológicas encaminhadas pela rede de referência;  

IV- manter o pleno e efetivo funcionamento do Centro de Oncologia Dr. José 

Geraldo Dantas Bezerra;  

V- prestar serviços no apoio ao tratamento médico de crianças, adolescentes e 

demais assistidos através de uma equipe multidisciplinar que incluem assistentes 

sociais, psicólogos, nutricionistas, dentistas, pedagogas, fisioterapeutas e outros 

profissionais. 
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Em Sergipe, o câncer Infantojuvenil ainda continua sendo um desafio, não só para 

os profissionais que tratam diretamente os pacientes, mas principalmente para as 

mães e os pais quando observamos suas aflições vivenciadas no dia a dia diante de 

algumas incertezas do tratamento de seus filhos. 

 

O papel da AVOSOS tem sido de fundamental importância, não apenas pela 

concessão da hospedagem em um ambiente adequado, mas principalmente pelos 

serviços e projetos disponibilizados, oferecendo uma assistência de qualidade e 

humanizada no apoio ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer, 

gratuitamente. Os resultados que apresentamos no presente relatório demonstram 

essa relevância. 

 

Finalizamos, na esperança que em algum momento todas as angústias, vividas por 

essas mães e pais, possam ser amenizadas com a diminuição das incertezas do 

tratamento de seus filhos. 

 

 
 
 
 
 

      MARIA RUTH WYNNE CARDOSO                       Wilson Melo 

                     Presidente                                               Gerente Geral 
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Recursos Humanos  

 
 
 

 

COLABORADORES 
CASA DE APOIO 

CENTRO DE 

ONCOLOGIA 

 QUANTIDADE 

Funcionários 40 36 

Estagiários Remunerados 01 - 

Jovens Aprendizes 02 01 

Total de Pessoal Ocupado Assalariado 43 37 

Voluntários Permanentes 135 0 

Voluntários Eventuais 220 0 

Estagiários Não Remunerados 01 0 

Total de Pessoal Ocupado Não 

Remunerado 
356 0 

Trabalhadores Autônomos 

 
0 10 

Beneficiários de Pena de Prestação de 

Serviço 
02 0 
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Origem dos Recursos 

 
 

 Doações de pessoas físicas e jurídicas e de organizações não 

governamentais;  

 campanhas, projetos e eventos; 

 prestação de serviços a planos e cooperativas de saúde; 

 venda  de produtos no Bazar adquiridos por doação e confeccionados na 

própria Instituição. 

 
 

 

Documentos, Títulos e Registros 
 
 

 

TÍTULO/QUALIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO EM OUTROS 
ÂMBITOS 

ANO DA 
PUBLICAÇÃO
/ REGISTRO 

Título de Utilidade Pública Estadual 1989 

Título de Utilidade Pública Municipal 1992 

Registro no Conselho Regional de Medicina - CO - 292 1997 

Atestado de Registro de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – Lei Nº 8.742/93 

1997 

Registro no Conselho Regional de Medicina – CA – 205 1998 

Associada a União Norte e Nordeste de Entidades de Apoio à 
Criança com Câncer – UNEACC 

1999 

Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

2001 

Título de Utilidade Pública Federal – UPF – Lei Nº 91/35 2001 

Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CO -
2925 

2002 

Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CA 
– 5119642 

2008 

Associada à Confederação Nacional das Instituições de Apoio e 
Assistência à Criança e ao Adolescente com câncer- CONIACC 

2009 
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Gestão das Unidades Operacionais  

 
A AVOSOS tem uma estrutura institucional em que duas ou mais Diretoras 

atuam no dia-a-dia da entidade e conta com cinco Gerentes, sete Responsáveis 

Técnicos e dois Coordenadores no acompanhamento das atividades nos diversos 

setores e serviços. Periodicamente, analisam o desempenho setorial para 

planejamento das necessidades. Com isso, os gestores têm autonomia para 

coordenar, motivar, ouvir, acolher sugestões e tomarem decisões para uma boa 

atuação das funções que compete a cada setor ou serviço.    

 
 

Unidade de Apoio ao Tratamento - Sede própria 

desde 2004 
 

 
 - Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer/AVOSOS 

 

Unidade de alojamento com 2.700 m2 oferecendo atendimento gratuito 24 

horas por dia, no apoio ao paciente em tratamento e revisões no Centro de 

Oncologia do Hospital de Urgência em Sergipe – HUSE –, no ambulatório de 

Hematologia do Hospital Universitário – HU. Disponibiliza 24 quartos suíte com 

72 leitos, 36 para criança e adolescente e 36 para o acompanhante, refeitório, 

cozinha, lavanderia, brinquedoteca, oficina de informática, estar das mães, 

videoteca, sala de jogos, recreação, assistência social, psicologia, 

psicopedagogia, pedagogia, nutrição, consultório odontológico, fisioterapia e de 

assessoria jurídica. Oferece cestas básicas, suplementos e complementos 

alimentares, passagens municipais e interestaduais, medicamentos 

complementares, exames, próteses, órteses, vestuários e produtos de higiene 

pessoal 

 

 



9 

 

Unidade de Tratamento – Sede própria desde 2004 

 
  
 – Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra 
      
     

UNIDADE AMBULATORIAL - Unidade com 750 m2, disponibilizando 05 

consultórios médicos, 02 postos de enfermagem, 01 consultório de psicologia, 

consultório de enfermagem, 02 quartos de repouso para pacientes, sala de 

procedimentos, sala de armazenamento de medicamentos, sala de preparação 

de quimioterapia, 01 sala de administração de quimioterapia com 12 leitos e 02 

salas de recepção. Além disso, um anexo com 01 consultório, uma sala 

procedimentos e uma sala de armazenamento de material hospitalar, 

oferecendo: 

 

 Serviço de Oncologia e Hematologia ambulatorial para pacientes adultos de 

convênios, de planos e cooperativas de saúde, oferecendo consultas e 

tratamento de quimioterapia;  

 atendimento gratuito para investigação de casos suspeitos de câncer  para as 

crianças e adolescentes encaminhados pelas Unidades de Referência.    

 Assistência de ginecologia e mastologia periódica gratuita, para prevenção e o 

diagnóstico precoce de câncer de colo do útero e de mama para as mães dos 

assistidos na Casa Tia Ruth. Essa assistência foi desativada a partir de julho 

de 2015 e as mães encaminhadas para a Legião Feminina de Combate ao 

Câncer, parceira da AVOSOS. 
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Suporte Administrativo da Casa Tia Ruth e 

Centro de Oncologia 

 

1- Serviços de Apoio 

- O Serviço é responsável pelo transporte, portaria, almoxarifado, patrimônio, 

limpeza e a manutenção de todas as salas das Unidades Operacionais. Conta com 

01 gerente, 01 supervisor, 03 motoristas, 04 zeladoras, 02 serviços gerais, 01 

porteiro e 02 vigias. 

 

2- Captação de Recursos 

- O setor tem o objetivo de captar recursos para a manutenção das atividades 

da Casa de Apoio. Conta com uma coordenadora, 02 apoios administrativos, 08 

operadoras e 08 mensageiros. 

 

3- Contabilidade/Financeiro 

- Responsável pelo setor de pessoal, financeiro, contabilidade, compras, contas 

a pagar e receber. Conta com 01 gerente, 02 contadores e 01 supervisor.  

  

4- Tecnologia da Informática 

- O setor é responsável pela instalação, manutenção e atualização de 

programas e computadores. Conta 02 técnicos.    
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        RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2015 

 

I – VOLUNTARIADO 
 

1 – Coral Cantavosos 

 

- O Coral conta com 37 integrantes voluntários e 01 maestro que, duas vezes 

por semana, realiza ensaios com o objetivo de se apresentar em eventos na 

instituição, em encontros nacionais e outros da comunidade quando convidado, 

visando à divulgação da Instituição. Em 2015, o Coral se apresentou em 15 

eventos para cerca de 2.000 pessoas. 

 

2 – Oficinas do Amor 

 

- Oficinas em que cerca de 30 voluntárias se reúnem uma vez por semana, 

como terapia ocupacional e socialização. Tem como objetivo produzir peças 

artesanais, bordados, pintura em MDF e tecidos, crochês, tapeçaria, ponto de 

cruz, entre outros produtos para serem comercializados no Bazar permanente 

da Instituição, visando contribuir como uma fonte de renda para a manutenção 

da Casa de Apoio. Em 2015, foram realizadas cerca de 750 peças, 

beneficiando diretamente 416 crianças e adolescentes e 416 acompanhantes 

indiretamente.  

  

3 – Mensageiros do Amor 

 

- De segunda a sexta feira cerca de 30 voluntarias se revezam diariamente 

oferecendo mais de 350 lanches, preparados por elas ou doados por parceiros, 

aos pacientes assistidos no ambulatório do Centro de Oncologia do Hospital de 

Urgência de Sergipe, as voluntárias levam também uma palavra de conforto. 

Em 2015, foram beneficiadas cerca de 4.500 pessoas. 
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4 – Visitas Domiciliares 

 

- Nas visitas aos domicílios das crianças e adolescentes realizadas pelo 

Serviço Social e Psicologia, acompanhadas por uma voluntária. Tem como 

objetivo o levantamento, in loco, da realidade sócio-econômica dos pacientes 

para a intervenção da Instituição em suas necessidades, visando contribuir 

com melhores resultados em seu tratamento e melhorias na qualidade de vida 

dos mesmos. Em 2015, foram realizadas 19 visitas, beneficiando diretamente 

19 crianças e adolescentes e cerca de 80 pessoas indiretamente. 

  

5 – Eventos 

 

- A Equipe de Eventos da Casa de Apoio conta com a participação de 15 

voluntárias e o apoio da pedagoga, psicóloga, nutricionista e assistente social.   

Em 2015, realizou mais de 20 eventos envolvendo diretamente cerca de 350 

crianças e adolescentes e indiretamente cerca de 450 pessoas que são os 

acompanhantes dos pacientes. 

 

6 – Oficinas 

 

-     Nas oficinas realizadas na brinquedoteca, videoteca, informática, sala de 

leitura e sala de jogos, coordenadas pela pedagogia e psicologia, conta com 18 

voluntários. Em 2015, essas oficinas beneficiaram diretamente cerca de 350 

crianças e adolescentes. 

    
 

II - CASA TIA RUTH DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER 
 

 MISSÃO: 

Atuar na assistência as crianças e adolescentes com câncer e doenças 

hematológicas crônicas de Sergipe, criando e articulando soluções em uma 

rede de ações, visando contribuir de forma integral para a melhoria do 

tratamento e da qualidade de vida desses pacientes. 
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 SERVIÇOS: 
 

- SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA CASA DE APOIO 

  

1-  SERVIÇO SOCIAL – Apoio ao Tratamento        

  

O Serviço Social ao acolher os assistidos na chegada à Casa de Apoio, realiza 

o cadastro com o levantamento sócio-econômico, a fim de avaliar as suas 

necessidades e monitorado ao longo do seu tratamento para liberação dos serviços 

e benefícios oferecidos pela Instituição, nas redes interna e externa. 

O setor possui 1.421 cadastrados, destes, são 65 casos novos e 26 óbitos de 2015. 

Neste ano, foram assistidos 416 crianças e adolescentes e seus acompanhantes, 

sendo disponibilizado gratuitamente: 

 

ATENDIMENTO QUANTIDADE EXECUTADA 

Hospedagem  8.542 diárias  

 Assistência Social 1.928 

Passagens intermunicipais e 
interestaduais 

4.930 

Vales transporte 5.891 

Produtos de higiene pessoal 2.250 

Visita domiciliar 19 

Visita hospitalar 1.253 

Cadeira de rodas e órtese 04 

Doações de Óculos 12 
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Agendamento de Perícia do INSS 21 

Ação Judicial/BPC 03 

Moveis e Utensílios Domésticos 51 

Medicamentos complementares 

autorizados 

49.772 comp/tb/fr de diversos 

medicamentos 

Medicamentos quimioterápicos 

autorizados 
 1.131 ampolas e 1.912 comprimidos 

 

Público Alvo: Crianças e adolescentes e seus acompanhantes de SE, BA e AL em 

tratamento no Centro de Oncologia do HUSE, no ambulatório de Hematologia do 

HU. 

Recursos Humanos: 01 Gerente de Hospedagem/Assistente Social, 01 Supervisora 

de Adm. Serviço Social, 01 Supervisora Administrativa, 01 Recepcionista. 

Obs.: As receitas são despachadas quando faltam medicamentos no HUSE e no 

CASE. Os exames são liberados quando não há realização ou demora no 

agendamento nos Hospitais (HUSE e HU) ou na rede SUS.   

 

 

2- FISIOTERAPIA 

 

O serviço de Fisioterapia com o objetivo de melhorar as sequelas produzidas 

pela doença, avalia as crianças e adolescente que são assistidas na Instituição, para 

verificar a necessidade de intervenção fisioterapêutica, confirmando a necessidade é 

elaborado o diagnóstico cinético funcional com prescrições de conduta para o 

tratamento através de métodos e recursos terapêuticos disponibilizados pela 

Instituição. Em 2015, foram assistidas 104 crianças e adolescentes e realizou 

gratuitamente 1.028 atendimentos em fisioterapia e a doação de 03 órteses e 01 

cadeira de rodas. 

Público Alvo: Crianças e adolescentes de SE, BA e AL assistidos na Casa de Apoio. 

Recursos Humanos: 02 Fisioterapeutas. 
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3 – PSICOLOGIA 
 
 

O Setor de Psicologia acolhe as crianças, adolescentes e acompanhantes, com 

o intuito de proporcionar apoio no enfrentamento da doença, fazendo com que eles 

expressem suas emoções, falem de seus medos e angústias, coloquem-se como 

sujeitos ativos e participantes no processo de tratamento e com isso possam 

elaborar da melhor forma possível a experiência de adoecer. Neste ano de 2015 

acolheu 258 crianças e adolescentes e 55 familiares, no enfrentamento da doença e 

do tratamento, realizando gratuitamente: 

 

ATENDIMENTO QUANTIDADE EXECUTADA 

Crianças e Adolescentes 924 

Pais e Irmãos 401 

Visita domiciliar 09 

Visitas hospitalar 951 

 

Público Alvo: Crianças, adolescentes e familiares de SE, BA e AL assistidos na Casa 

de Apoio. 

Recursos Humanos: 01 Psicóloga. 

      

 

4- PEDAGOGIA 

 

A pedagogia realiza oficinas pedagógicas, comemorativas e tarefas escolares, 

orienta e acompanha as crianças e adolescentes nas salas de informática, jogos, 

cinebalé e brinquedoteca visando colaborar com os pacientes na superação das 

dificuldades relacionadas à família, à escola, à comunidade e a doença. Em 2015, 

foram assistidas 416 crianças e adolescentes, disponibilizando gratuitamente os 

atendimentos:  
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ATENDIMENTO QUANTIDADE EXECUTADA 

Playstation 456 

Pedagógico 1.577 

Brinquedoteca 1.887 

Videoteca 842 

Oficinas de Informática 428 

Dança/Balet 143 

Passeioterapia 23 

Oficinas Educativas e Recreativas 2.046 

Oficinas de Leitura 146 

Oficina de Saúde Bucal 18 

 

Público Alvo: Crianças e adolescentes de SE, BA e AL assistidos na Casa de Apoio. 

Recursos Humanos: 01 Pedagoga e 20 Voluntárias. 

 

 

5 – ODONTOLOGIA 

 

O setor realiza vários procedimentos odontológicos, como também oferece 

varias ações educativas no sentido de educar, orientar e incentivar as crianças e 

adolescentes a terem uma higiene bucal eficiente, visando diminuir o índice de cárie 

dentária e de gengivite, contribuindo para o seu tratamento médico.  

Em 2015, foram atendidos 251 crianças e adolescentes disponibilizando 1.923 

procedimentos. 

Recursos Humanos: 01 Dentista e 01 atendente de consultório odontológico. 

 

 

6- NUTRIÇÃO 

 

O setor de nutrição da Casa de Apoio oferece aos pacientes uma abordagem 

nutricional completa, com avaliação nutricional, orientações aos familiares e 

aplicação de terapia nutricional, com entrega de suplemento e complemento 

alimentar, dando todo suporte necessário para que haja maior adesão ao 
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tratamento. O objetivo é promover o crescimento e o desenvolvimento normal das 

crianças e adolescentes, bem como melhorar seu sistema imunológico, auxiliar na 

resposta da terapia intensiva, aumentar sua tolerância ao tratamento, melhorando 

sua qualidade de vida durante toda essa fase. Os pacientes e seus acompanhantes 

ainda contam com cardápio balanceado e nutritivo oferecido em seis refeições 

diárias. Em 2015, foram beneficiados diretamente 416 crianças e adolescentes, e 

indiretamente 416 acompanhantes. 

Disponibilizados nesse ano, 1.107 atendimentos com a nutricionista, 27.235 

refeições, 1.017 suplementos oral, 2.132 cestas básicas e 684 complementos 

alimentar. 

ATENDIMENTO QUANTIDADE EXECUTADA 

Atendimento 347 

Suplemento Alimentar 1.057 

Complemento Vitamínico 1.039 

 

Público Alvo: Crianças e adolescentes de SE, BA e AL assistidos na Casa de Apoio. 

Recursos Humanos: 01 Nutricionista, 04 cozinheiras e 03 voluntárias.  

 

 

PROJETO 1 - GERAÇÃO DE RENDA 
 
 

Foram realizados gratuitamente para 104 mães, oficinas em diversas áreas 

como forma de geração de trabalho visando melhorar a renda familiar. Neste ano, 

foram disponibilizados atendimentos nas áreas: 

ATENDIMENTO QUANTIDADE EXECUTADA- mãe/hs 

Oficinas de artesanato - equipe da 

AVOSOS 
                                   1.720h 

Oficinas de artesanato/ parceria com 

PMA 
                                   360h 

 

Público Alvo: Mães dos assistidos nas Casas de Apoio de SE/BA/AL.  

Recursos Humanos: 02 Professoras em parceria com a PMA  
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PROJETO 2 - CASINHA FELIZ 
 

Tem como objetivo proporcionar  um lar que permita condições dignas de 

moradias contribuindo para o tratamento e para recuperação de sua saúde. Em 

2015 após visita em domicílios de crianças e adolescentes assistidos pela Casa de 

Apoio, foram disponibilizados para 42 famílias: 

 

ATENDIMENTO QUANTIDADE EXECUTADA 

Móveis e Eletrodomésticos 51 

Reforma de Casa 01 

 

Público Alvo: Crianças, adolescentes e família de SE e BA assistidos na Casa de 

Apoio. 

Recursos Humanos: 01 Assistente Social, 01 Motorista, 01 Supervisor e 03 

Voluntárias. 

 

  

PROJETO 03 – VIII WORKSHOP DE COMBATE AO CÂNCER INFANTOJUVENIL 

 

Visando maior e melhor atuação em suas atividades e o fortalecimento entre 

cuidadores, voluntários e profissionais da saúde, envolvidos com a causa do câncer 

infantojuvenil, foram realizadas 03 palestras e 01 mesa redonda para 75 

participantes no VIII Workshop organizado pela AVOSOS. 

 

Público Alvo: Voluntários, estudantes universitários e profissionais da saúde.  

Recursos Humanos: 04 Voluntárias, 02 Médicos Pediatras Oncohematologistas, 01 

Psicóloga.  
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III – CENTRO DE ONCOLOGIA DR. JOSÉ GERALDO DANTAS 

BEZERRA 

       

 MISSÃO: 

Propiciar serviços qualificados em oncohematologia buscando a melhoria da 

assistência à saúde, prezando pelo compromisso de ações sociais e do bem-

estar físico e emocional dos clientes. 

 
01 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍNICA: ADULTO 

 

Com o intuito de proporcionar ao paciente oncohematológico um melhor 

enfrentamento do diagnóstico e adesão ao tratamento, oferecemos assistência 

multidisciplinar integrada, prezando e desenvolvendo o atendimento humanizado e a 

qualidade nas ações e cuidados prestados aos pacientes de convênios de planos e 

cooperativas de saúde. Esses atendimentos têm como objetivo gerar recursos para 

a manutenção da Casa de Apoio e o SOHEP. Em 2015, o Serviço atendeu 531 

pacientes para consultas e tratamento ambulatorial conforme discriminado abaixo:  

 

ATENDIMENTO QUANTIDADE EXECUTADA 

Consulta Médica 779 

Aplicação de Quimioterapia 3.808 

Psicóloga 1.195 

Enfermeira 70 

Nutricionista 100 

                                                                         

Público Alvo: Pacientes encaminhados pelas unidades de saúde particulares de SE. 

Recursos Humanos: 01 Oncohematologista, 03 Oncologistas clínicos, 03 

Enfermeiras, 02 Farmacêuticas, 01 Psicóloga, 01 Nutricionista, 02 Técnicas de 

Enfermagem, 03 Recepcionistas, 01 Auxiliar de Faturamento, 01 Estoquista e 01 

Gerente administrativo. 

 
            

 02 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA – SOHEP  
 

O Serviço assiste gratuitamente a crianças e adolescentes com câncer e 

doenças hematológicas crônicas em revisão e/ou em tratamento no Centro de 
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Oncologia do HUSE e no Ambulatório de Hematologia do HU, disponibilizando 

exames, consultas médicas e medicamentos.  E, para crianças e adolescentes com 

suspeita de câncer encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde e Hospital de 

Urgência de Sergipe – HUSE, o serviço disponibiliza exames diagnósticos para 

confirmação ou não  da doença.  

Em 2015, o serviço atendeu a 635 pacientes, destes 416 em tratamento no 

HUSE/HU e 219 com suspeita da doença encaminhados pelas Unidades Básicas 

Saúde e HUSE. Dos suspeitos, 11 crianças e adolescentes foram confirmados com 

câncer, sendo encaminhados para tratamento no HUSE.             

 
 

 
ATENDIMENTO  

 
QUANTIDADE EXECUTADA 

Consultas médicas oncohematológicas 473 

Consultas médicas de outras 
especialidades na Rede Particular 

163 

Exames Laboratoriais e Especializados 3.404 

Medicamentos Complementares 
Fornecidos 

49.772 comp/tb/fr de diversos 
medicamentos 

Medicamentos Quimioterápicos 
Fornecidos a Pacientes do HUSE  

1.131 ampolas e 
1.912 comprimidos 

Biopsia 07 

Cirurgia Plástica 01 

Videocolonoscopia 01 

 

Público Alvo: Crianças e adolescentes de SE, BA e AL, encaminhados pelas 

Unidades Básicas de Saúde dos Municípios ou em tratamento no HUSE e no HU. 

Recursos Humanos: 01 Oncohematogista pediatrica, 01 Técnica de Enfermagem,  

01 Recepcionista 01 Assistente Social.   
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PROJETO 01 – BEM ME QUERO 
 

O Projeto proporciona assistência ginecológica periódica para prevenção e 

diagnóstico precoce de câncer de colo de útero e de mama para as mães e 

acompanhantes das crianças e adolescentes assistidos na Casa de Apoio. Em 2015, 

o projeto atendeu gratuitamente 63 mães e acompanhantes. Sendo disponibilizados: 

 

ATENDIMENTO 

 

QUANTIDADE EXECUTADA 

 

Consultas Médicas Ginecológicas 

 

269 

Consultas de outras Especialidades na 

Rede Privada 

 

27 

 

Mamografias 

 

34 

 

Citologia Oncótica 

 

63 

 

Colposcopia 

 

63 

 

Ultrassonografias 

 

100 

 

Exames Laboratoriais 

 

271 

 

Medicamentos 

192 frascos/tubos/ampolas e 19 caixas 

de comprimidos 

 

Público Alvo: Mães dos assistidos da Casa de Apoio. 

Recursos Humanos: 01 Médica Ginecologista e 01 Técnica de Enfermagem. 

OBS.: O Projeto foi desativado em julho de  2015, as mães a partir desta data serão 

encaminhadas para a Legião Feminina de Combate ao Câncer, instituição parceira 

da AVOSOS. 
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PROJETO 02 - "DIAGNÓSTICO PRECOCE- O CAMINHO MAIS CURTO 
PARA A CURA DO CÂNCER INFANTOJUVENIL” 

 

O Projeto, em 2015, capacitou 45 profissionais de saúde entre médicos, 

enfermeiros e dentistas das Unidades Básicas de Saúde – UBS de Aracaju,  levando 

informações sobre sinais e sintomas do câncer infantojuvenil visando diagnosticar 

precocemente a doença. Realizou em escolas e Unidades Básicas de saúde a 

distribuição de folhetos sobre sinais e sintomas.  

Foram 50 revistas e 8.000 folhetos distribuídos sobre o Câncer Infantojuvenil 

com informações sobre sinais e sintomas da doença.     

 

Público Alvo: População em geral e profissionais das equipes de PSF das 

Unidades Básicas de Saúde do município de Aracaju. 

Nº de Beneficiários: 1.000. 

Recursos Humanos: 01 Médica Pediatra Oncohematologista, 01 Enfermeira, 01 

Psicóloga, 01 Assistente Social, 01 Nutricionista, 01 Dentista e 15 Voluntárias. 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA 
INSERÇÕES NA MÍDIA 2012 A 2015 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

JA
N

FE
V

M
A
R

A
B
R

M
A
I

JU
N

JU
L

A
G
O

SE
T

O
U
T

N
O
V

D
EZ

INSERÇÕES

2012

2013

2014

2015

 
 


