
                

 

Projeto  Apoio ao Tratamento: Ambulatorial e Hospitalar 

 

 

JUSTIFICATIVA:  
 
Após avaliação social, é verificada a necessidade de oferecer maior apoio ao 

tratamento, devido a situação de vulnerabilidade socioeconômica e saúde, visto 

que os pacientes são, em sua maioria, do interior dos Estados de Sergipe, 

Bahia e Alagoas,  visando contribuir para uma melhor qualidade de vida dos  

pacientes assistidos pela instituição, durante e após seu tratamento . As 

famílias dos assistidos não têm condições financeiras de arcar com essas 

necessidades, podendo assim, trazer consequências no futuro do seu 

tratamento. Por esse motivo a instituição dá todo suporte necessário para que 

posam alcançar a cura de todos os assistidos. 

 

OBJETIVO GERAL 
 
Contribuir com melhorias na qualidade de vida e melhores resultados no 

tratamento da doença das crianças e adolescentes portadoras de câncer e 

doenças hematológicas crônicas, encaminhadas pelo hospital de referência e 

cadastradas na Instituição.  

  
OBJETIVO ESPECÍFICO – 1 
 
Disponibilizar hospedagem com pernoite, refeições, cestas básicas, 

transportes/ passagens, complemento vitamínico, suplemento alimentar, 

produtos de higiene, medicamentos, consultas médicas e exames laboratoriais 

e de imagens. 



 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO - 2 
 
Oferecer serviços de assistência de psicologia, odontologia, fisioterapia, 

nutricional, psicopedagogia e serviço social. 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO – 3 
 
Desenvolver atividades recreativas e de lazer de cunho educacional. 
 
 
METODOLOGIA 
 

 Criança e adolescente diagnosticada é encaminhada com seu 

responsável pelo serviço social do hospital de referência, para cadastro 

na casa de apoio AVOSOS. 

 

 O serviço social ao acolher o assistido na chegada à casa de apoio, 

realiza o cadastro com o levantamento socioeconômico, a fim de avaliar 

as suas necessidades e acompanhado ao longo do seu tratamento 

 

 Liberação dos serviços e benefícios oferecidos pela instituição na rede 

interna, de acordo com a necessidade de cada paciente. 

 

  Agendamento e encaminhamento de serviços e benefícios para a rede 

externa.  

 
 
RECURSOS 

 

De acordo com a disponibilidade financeira de recursos próprios e de parceiros. 

 
  
RESULTADO ESPERADO  
 
Evitar o abandono do tratamento; Melhorias na qualidade de vida; Melhores 

resultados no tratamento da doença. 

 


