Relatório de Atividades 2016

“Diﬁculdades e obstáculos são fontes valiosas
de saúde e força para qualquer sociedade”
Albert Einstein

APRESENTAÇÃO
Pacientes
atendidos
Avosos: 29 anos de dedicação e amor, com conquistas e vitórias. As
limitações do tratamento do câncer infantojuvenil e das doenças
hematológicas crônicas em Sergipe são inúmeras, mas a Associação dos
Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe se dedica, com carinho e
proﬁssionalismo, para oferecer sua contribuição a esta importante causa.
A missão da instituição é contribuir para qualidade de vida e para o
tratamento das crianças e adolescentes carentes, para que tenham menos
sequelas, maior sobrevida e menos perda. O intuito é amenizar as
diﬁculdades relacionadas ao tratamento da doença, com o apoio da
sociedade e especialmente dos atores que estão direta ou indiretamente
envolvidos com a causa.
Como diz Albert Einstein, “diﬁculdades e obstáculos são fontes valiosas
de saúde e força para qualquer sociedade”. Não poderia ser diferente quando
o assunto é o câncer infantojuvenil. As diﬁculdades e os obstáculos sempre
existiram e continuarão a existir, mas o maior dos desaﬁos é a construção
estruturada da história do paciente. É necessário que sua trajetória esteja
claramente deﬁnida e que esforços sejam colocados em prática no intuito de
facilitar o caminho a ser percorrido, desde a sua suspeita, o diagnóstico e o
tratamento da doença.
Este relatório apresenta os resultados qualitativos e quantitativos das
ações realizadas pela Avosos no ano de 2016, em acordo com seu
compromisso institucional. O objetivo é informar a respeito de seu campo de
atuação, uma vez que a transparência sempre fez parte da história desta casa
de apoio. Atendimentos realizados pelos voluntários e pela Equipe
Multidisciplinar, hospedagem, medicamentos, refeições, cestas básicas,
passagens, procedimentos e dentre outras ações.
Aqui você vai perceber muito mais que uma estatística da Avosos. Não
são apenas números, mas crianças e adolescentes que puderam receber
alívio para a dor, para o sofrimento, com aumento da autoestima, conﬁança
e sucesso de alguns tratamentos. Nestes 29 anos de existência da Avosos,
voluntários, proﬁssionais, colaboradores e parceiros somam forças dia-adia para cumprir esta missão de amor.
Boa leitura!
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DADOS GERAIS
Nome/Razão Social:
Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos)
Nomes-fantasias:
- Casa Tia Ruth de Apoio a Criança com Câncer
- Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra
CNPJ/Casa de Apoio:
16.219.446/0001-41
CNPJ/Centro de Oncologia:
16.219.446/0002-22
Natureza Jurídica:
Associação
Tipo de Estabelecimento:
Sede própria
Mandato da atual Diretoria:
Data início: 30/04/2016
Data término: 30/04/2019
Representante Legal:
Sônia Maria Silva de Menezes
Cargo:
Presidente (em exercício)
Endereço:
Rua Leonel Curvelo, 55, Anexo I e II, bairro Suíssa - Aracaju/SE
(CEP: 49050-480)
Contatos:
(79) 3212-4700 / 3212-4738 (fax) / avosos@avosos.org.br
www.avosos.org.br
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RESULTADOS QUANTITATIVOS
Pacientes
atendidos
Atendimentos
gratuitos
a pacientes

2016

Pacientes assistidos no ano
Pacientes com câncer e doenças hematológicas crônicas em tratamento
e acompanhamento
Casos suspeitos de câncer infantojuvenil encaminhados pelas HUSE
Casos novos cadastrados
Receitas médicas despachadas para exames, consultas e
medicamentos:
- Exames laboratoriais e de imagens
- Medicamentos para tratamento oncológico
- Medicamentos complementares
- Consultas médicas de outras especialidades
Consulta com outras especialidades médicas
Exames laboratoriais
Exames de imagens
Ampolas
Medicamentos para tratamentos oncológicos
Comprimidos
disponibilizados para o HUSE
Medicamentos Complementares (comprimidos, cápsulas, frascos etc.)
Atendimentos Serviço Social
Atendimentos Psicologia
Atendimentos Fisioterapia
Atendimentos Nutrição
Procedimentos Odontológicos
Atendimentos Pedagógicos
Hospedagens
Refeições
Passagens intermunicipal, interestadual e vales transporte
Oficinas: brinquedoteca, dança, videoteca, jogos, informática
Campanha de saúde bucal
Produtos de higiene bucal/oral
Aparelhos ortodônticos removíveis
Atendimento de educação nutricional
Doações e empréstimos (órteses e próteses)
Cestas básicas
Suplemento oral alimentar
Complemento alimentar
Móveis e utensílios domésticos
Reformas de domicílios (Casinha Feliz)

391
377
32
49
396
83
1082
77
77
665
397
666
1.260
37.876
1.517
1.407
1.032
1.369
2.057
1.428
15.498
24.109
7.972
2.359
52
957
35
326
24
2.027
1.139
600
94
4
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TRABALHO DO VOLUNTARIADO

2016

EQUIPE

AÇÕES

Administração

Gestores - Diretoria
Conselho Fiscal/CAEF
Reunião da Diretoria e CAEF
Presidente de Honra

DIAS

2ª e 6ª
(trimestral)
Mensal
Assessoramento
Datas
específicas
Conselho Científico
Anual
Acolher
Acolhimento aos visitantes na 2ª a 6ª
casa de apoio
Coral Cantavosos Apresentação em eventos
2ª e 4ª
locais e nacionais
(ensaios)
Apresentações
em datas
específicas
Colorindo a Vida Atividades na Brinquedoteca, 2ª a 6ª
Cineballet, Sala de
Informática, Sala de Game,
Sala de Leitura e Recreação
Copa/Cozinha
No preparo de alimentos, ao
2ª a 6ª
servir os assistidos e
acompanhantes, bem como
na limpeza
Eventos
Promoção de eventos
Datas
internos e externos,
específicas
campanhas e datas
comemorativas
Grupo de
Estudo sobre o câncer
3ª (mensal)
Estudos
infantojuvenil
Mensageiros do
Acolhimento com distribuição 2ª a 6ª
Amor
de lanches no Centro de
Oncologia do HUSE
Oficina do Amor
Confecção de bordados,
4ª (Oficina)
e Bazar
pinturas, crochês.
2ª a 5ª (Bazar)
O artesanato produzido é
vendido no Bazar
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NÚMERO DE
VOLUNTÁRIOS

6
6
12
01
05
20
42

15

05

16

06
35
25
04

RESULTADOS
QUALITATIVOS
Pacientes atendidos

A Organização Mundial da Saúde possui o entendimento de saúde “como um
completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença
ou enfermidade” (Constituição da OMS, 1946). Se fosse colocado um termômetro no
planeta Terra para medir a qualidade do atendimento à saúde de grande parte da
população, poder-se-ia diagnosticar como “convulsão febril”. No Brasil, e mais
especiﬁcamente em Sergipe, não poderia ser diferente.
As crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas que
chegam a Avosos trazem infelizmente uma história com pontos cruelmente comuns:
diﬁculdade de acesso a exames, desinformação dos proﬁssionais de saúde, doença em
estágio avançado muitas vezes devido à demora no atendimento, dentre outros pontos.
A maioria dos assistidos pela Avosos são de baixa renda, vivem em situação de risco
social, em condições sociais precárias e utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS).
As necessidades dos assistidos vão além do aspecto físico, biológico ou
patológico. É a busca pelo “completo estado de bem-estar físico, mental e social”. Como
estará física, mental e socialmente o adulto que teve câncer na infância? A Avosos
conseguiu, de fato, contribuir com sua saúde? É pensando nisso que a Avosos busca
melhorias na qualidade de vida das crianças e adolescentes, por meio da superação das
diﬁculdades advindas da doença e melhor enfrentamento aos efeitos colaterais do
tratamento. Além disso, mais adesão e melhores resultados no tratamento, mais
acolhimento para as mães, redução de sequelas, reintegração ao convívio social, bem
como fortalecimento da autoestima do assistido e melhoria da percepção de suas
capacidades e habilidades.
Muitas campanhas educativas são realizadas pela instituição, com o objetivo de
esclarecer a respeito do câncer e, principalmente, conseguir diagnosticar
precocemente a doença, o que irá possibilitar um tratamento menos agressivo, maior
possibilidade de cura e menos sequelas. Também neste sentido, a Avosos proporciona
atividades e espaços adequados a cada faixa etária. Acolhedores, interativos,
humanizados...
O foco dos voluntários e da equipe multidisciplinar especializada da casa de apoio
é favorecer qualidade de vida à criança e ao adolescente durante o tratamento. Durante
todo o ano são desenvolvidas atividades junto aos assistidos: oﬁcinas pedagógicas e
recreativas; atendimentos de assistência social, psicológico, ﬁsioterapêutico,
odontológico e nutricional; hospedagem; transporte; entrega de cestas básicas e
suplementos alimentares; liberação de medicamentos, exames e consultas com outros
especialistas; realização de visitas hospitalar e domiciliar; entre outras atividades.
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CENTRO DE ONCOLOGIA

2016

RESULTADOS QUANTITATIVOS
Consultas
Aplicações de quimioterapia/hormonioterapia

794
3.637

RESULTADOS QUALITATIVOS
O Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra é uma unidade
especializada no tratamento oncohematológico que conta com uma estrutura
completa, instalações modernas, proporcionando conforto e tranquilidade, bem como
atendimento humanizado aos clientes.
Além disso, oferece ao paciente adulto uma equipe multiproﬁssional capacitada
(oncologistas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogo, nutricionista), garantindo uma
assistência eﬁcaz e bons resultados para uma boa adesão ao tratamento e melhor
qualidade de vida dos pacientes.
Os serviços oferecidos pelo Centro, que atende por meio de planos de saúde,
geram recursos para a manutenção dos Projetos e atividades desenvolvidos na Casa Tia
Ruth de Apoio à Criança com Câncer/Avosos.
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OUTRASPacientes
FORMASatendidos
DE COLABORAR
1. Tornar-se voluntário(a);
2. Através de campanhas para doação de gêneros alimentícios,
vestuário e medicamentos;
3. Depositando qualquer valor nas contas:
Banco do Brasil
Agência 3546-7
C/C 4588-8
Banese
Agência 029
C/C 100.489-8
4. Tornando-se uma empresa sócio contribuinte por meio dos telefones:
(79) 3212-4702 / 3212-4717;
5. Os colaboradores da empresa podem realizar ações de voluntariado
na entidade;
6. Por meio de campanhas internas para divulgação do trabalho
desenvolvido pela instituição, despertando o interesse do colaborador em
contribuir das mais diversas formas.

Entre em contato com a Avosos:
Rua Leonel Curvelo, nº 55, bairro Suíssa / Aracaju-SE (CEP: 49050-485)
Contatos: (79) 3212-4702 / avosos@avosos.org.br
www.avosos.org.br
AvososSE
@Avosos_SE
Avosos_SE

Contatos

.....................
.....................

..................
............................................................................................................
Rua Leonel Curvelo, 55, bairro Suíssa
Aracaju/SE (CEP: 49050-485)
(79) 3212-4702 / www.avosos.org.br

