Relatório de Atividades 2018

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

Dados Gerais
Nome/Razão Social:
Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe
(Avosos)
Nomes-fantasias:
- Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente 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:
Presidente voluntário Wilson Melo

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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Pacientes atendidos

Atendimentos gratuitos a crianças e adolescentes conforme
Acordo de Cooperação com a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe
e a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju
Resultados Quantitativos
Pacientes assistidos no ano
Pacientes com câncer e doenças hematológicas crônicas em tratamento e
seu acompanhamento
Casos suspeitos de câncer infantojuvenil encaminhados pelo HUSE
Casos novos cadastrados
Exames, consultas e medicamentos disponibilizados com receitas médicas:
- Exames de imagens (210 beneficiados)
- Exames laboratoriais e patológicos (153 beneficiados)
- Medicamentos complementares (256 beneficiados)
- Consultas médicas de outras especialidades (83 beneficiados)
- Medicamentos para tratamentos oncológicos disponibilizados para o
HUSE (85 beneficiados) Ampolas Comprimidos
Atendimentos Serviço Social (297 beneficiados)
Atendimentos Psicologia (241 beneficiados)
Atendimentos Fisioterapia (94 beneficiados)
Atendimentos Nutrição (195 beneficiados)
Procedimentos Odontológicos (253 beneficiados)
Hospedagens (média 10 assistidos/dia, com 01 acompanhante cada)
Refeições (média 20 assistidos/dia, com 01 acompanhante cada)
Passagens intermunicipal, interestadual e vales transporte
Oficinas: brinquedoteca, ballet, videoteca, game, informática, eventos
(média de criança por dia x hora)
Oficinas para acompanhantes (média de acompanhante por dia x hora)
Campanha de saúde bucal (participantes)
Produtos de higiene bucal/oral
Próteses dentárias
Aparelhos ortodônticos removíveis
Atendimento de educação nutricional
Doações e empréstimos (órteses e próteses)
Cestas básicas (240 famílias. Cerca de 960 pessoas beneficiadas)
Suplemento oral alimentar
Complemento alimentar
Móveis e utensílios domésticos
Domicílios reformados / Casinha Feliz (05 famílias beneficiadas. Cerca de 25
pessoas)

464
928
85
50
581
1.238
45.166
125
2.719
1.352
1.017
880
1.061
2.042
17.170
27.198
8.155
4.390
2.496
135
996
6
12
232
58
2.653
759
1.084
225
5 casas em
andamento
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Atendimentos gratuitos a crianças e adolescentes conforme
Acordo de Cooperação com a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe
e a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju

Pacientes atendidos

Resultados Qualitativos
- Taxa zero de abandono ao tratamento devido ao acolhimento e acompanhamento dos serviços e
benefícios oferecidos pela Avosos;
- Mais diagnósticos precoces de crianças e adolescentes com suspeita da doença e menos atrasos
no tratamento dos casos conﬁrmados pela agilidade de exames especializados disponibilizados pela
Avosos;
- Maiores chances de sucesso no tratamento pela disponibilidade de medicamentos oncológicos
doados pela Avosos para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Centro de
Oncologia do HUSE;
- Melhoria na qualidade de vida dos assistidos da Avosos devido à atuação da Equipe Multidisciplinar
e da Equipe de Voluntários:
* Serviço Social: a ampla atuação do Setor facilitou o acesso do paciente e familiares aos serviços
internos da Avosos e externos (Ex: INSS, Rede SUS etc), bem como aos benefícios que dão suporte
ao tratamento, tendo contribuído para a promoção da saúde e participação social e pleno exercício
da cidadania;
* Nutrição: melhoria signiﬁcativa no estado nutricional do paciente, com alívio dos sintomas
decorrentes dos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos, contribuindo para o tratamento e
promoção do seu crescimento e desenvolvimento normal;
* Odontologia: ações preventivas e tratamentos clínicos diminuíram a incidência de cárie e doenças
periodontais, inclusive reduzindo a incidência de mucosites, aftas, herpes e etc, o que contribuiu
para que crianças e adolescentes tivessem uma melhor resposta no tratamento oncológico;
* Pedagogia, com a ajuda da equipe de voluntários: as oﬁcinas educativas e recreativas,
favoreceram a autoestima e o desenvolvimento global de crianças e adolescentes, tendo
contribuído para a superação das diﬁculdades relacionadas à doença, família, escola e comunidade;
* Psicologia: devido ao acolhimento fraterno, humanizado e proﬁssional, foi oferecido apoio e
suporte emocional para os pacientes e familiares durante o enfrentamento da doença, durante e
após o tratamento, tendo assim facilitado a compreensão do adoecimento e a readaptação à rotina,
possibilitando novos signiﬁcados à situação de vida;
* Fisioterapia: através da Cinesioterapia (terapia pelo movimento) foram minimizadas as
complicações ocasionadas pelo tratamento, tais como: alterações neurológicas, ortopédicas e
cardiorespiratórias. Isso possibilitou ao paciente um retorno mais rápido para suas atividades de
rotina (no lar, na escola, nas atividades recreativas e proﬁssionais etc).

4

Trabalho do Voluntariado
EQUIPE

AÇÕES

DIAS

Administração

Gestores - Diretoria
Conselho Fiscal/CAEF
Reunião da Diretoria e CAEF

2ª e 6ª
(trimestral)
Mensal

NÚMERO DE
VOLUNTÁRIOS
6
6
12

Acolher

Acolhimento aos visitantes
na casa de apoio
Apresentação em eventos
locais e nacionais

2ª a 6ª

20

Coral Cantavosos

Colorindo a Vida

Copa/Cozinha

Eventos

Grupo de Estudos
Mensageiros do
Amor

Oficina do Amor e
Bazar

2ª e 4ª (ensaios)
Apresentações
em datas
específicas
Atividades na Brinquedoteca, 2ª a 6ª
Cineballet, Sala de
Informática, Sala de Game,
Sala de Leitura e Recreação
No preparo de alimentos, ao 2ª a 6ª
servir os assistidos e
acompanhantes, bem como
na limpeza
Promoção de eventos
Datas
internos e externos,
específicas
campanhas e datas
comemorativas
Estudo sobre o câncer
3ª (mensal)
infantojuvenil
Acolhimento com
2ª a 6ª
distribuição de lanches no
Centro de Oncologia do
HUSE
Confecção de bordados,
4ª (Oficina)
pinturas, crochês.
2ª a 5ª (Bazar)
O artesanato produzido é
vendido no Bazar

42

15

05

20

06
35

25
02
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Centro de Oncologia

Resultados Quantitativos

Consultas médicas e tratamentos de quimioterapia/hormonioterapia

9.135

Resultados Qualitativos
Em 2018 os resultados foram positivos no Centro de Oncologia Dr. José
Geraldo Dantas Bezerra, desde o diagnóstico do paciente a adesão ao
tratamento de forma ecaz e tendo qualidade de vida durante e após o seu
tratamento.
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Pacientes atendidos

Outras formas 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 1224-6
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) 3212-4700 / avosos@avosos.org.br
www.avosos.org.br
AvososSE
Avosos_SE

Contatos

....................................................
Rua Leonel Curvelo, 55, bairro Suíssa
Aracaju/SE (CEP: 49050-485)
(79) 3212-4700 / www.avosos.org.br

