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«A Avosos cresceu e cresce pelo mérito do objetivo,

que são as crianças e os adolescentes com câncer.

A alegria das crianças é graticante. A gente poder

oferecer a elas esta assistência que tanto merecem.

Somos gratos a Deus e a todas elas por este trabalho»

Maria Ruth Wynne Cardoso, Tia Ruth,

fundadora da Avosos

Pamella Sofia Santos Oliveira (5), assistida pela Avosos
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Pacientes atendidos
No início de cada ano, a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) 

apresenta à sociedade um Relatório de Atividades do ano anterior, contendo os números referentes aos 

serviços oferecidos aos assistidos pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer. 

Sabemos que são muitos os desaos, mas nosso trabalho de apoio à causa continua com o mesmo fervor ao 

longo de 33 anos.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de 

morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Todos os anos, a Avosos assiste 70 a 80% de 

crianças e adolescentes diagnosticados com câncer em tratamento no Hospital de Urgência de Sergipe 

(HUSE) e cerca de 80 pacientes com suspeita de câncer infantojuvenil encaminhados pelas Unidade de 

Saúde.

Os relatos dos familiares e pacientes que chegam na Avosos para serem assistidos no apoio ao 

tratamento sempre são referentes às diculdades que encontram em relação aos atendimentos médicos das 

Unidades Básicas de Saúde e Hospitais Regionais. Os mesmos não fazem uma avaliação mais detalhada, 

mesmo com os relatos das queixas dos sinais e sintomas pelo paciente ou o familiar que está acompanhado. 

Na maioria das vezes medicam e encaminham para casa sem nem sequer fazer um exame, que acabam 

retornando por várias vezes no mesmo local com os sintomas mais avançados. Quando têm necessidade 

urgente de realizar principalmente exames de alta complexidade, o médico solicita à família para 

providenciar o mais rápido possível e os mesmos comentam da demora pela rede pública.

São famílias que se sacricam e até mesmo pedem dinheiro emprestado, criando uma dívida, mesmo 

sem saber como vão pagar, mas que pela vida de seu lho(a) farão o que for necessário. Outra diculdade 

encontrada é a falta de médicos de algumas especialidades, que fazem parte do acompanhamento para 

elucidar o diagnóstico e até mesmo por motivo de alterações durante o tratamento.

Infelizmente, hoje, no Estado e Município não há cirurgião pediátrico para atender às necessidades 

desses pacientes, de modo que possam realizar o procedimento aqui no Estado.

Diante desse quadro e de outras diculdades e limitações da Rede de Saúde Pública ocorridas com as 

crianças e adolescentes com suspeita e diagnóstico de câncer, faz-se urgente termos uma Rede organizada 

de Atenção Oncológica Pediátrica no Estado de Sergipe. Deste modo, percebemos, dentre outras 

urgências, ser de fundamental importância para amenizar essas situações e para alcançar melhores 

resultados na Oncologia Pediátrica no Estado de Sergipe, uma maior organização da Rede, visando:

Convivemos, ao longo de mais de 32 anos, com essa realidade e nos colocamos mais uma vez à 

disposição para contribuir com a mudança desse quadro. Sabemos o quanto é decisivo e valioso o tempo e o 

encaminhamento para o tratamento em um Centro Especializado com todos os recursos para um 

atendimento eciente e de qualidade, visando um serviço com: maiores chances de cura e de sobrevida; 

menos sequelas; menos óbitos.

Wilson Melo

Fundador e presidente voluntário da Avosos

Apresentação

- Implementação de um  de regulação no Estado de Sergipe, orientado por sistema unicado

protocolo de acesso à consulta ambulatorial, especíco para Oncologia Pediátrica;

- Inclusão de um  nos plantões eletrônicos da Atenção Básica para pacientes sinal de alerta

infantojuvenil com retorno às consultas por queixas não diagnosticadas ou reincidência da 

queixa, pois esse é um importante sinal de alerta para o câncer infantojuvenil;

- Acesso aos  (hemograma) e (Raio X, Ultrassonograa, exames Laboratoriais de Imagens 

Tomograa e Ressonância) nos termos indicados pelo Inca e pela Sociedade Brasileira de 

Oncologia Pediátrica (Sobope);

- Estruturação do quadro de  para atender as necessidades dos pacientes;cirurgiões pediátricos

- Melhorias nas  da Oncologia Pediátrica do Hospital de referência do Instalações Ambulatoriais

tratamento no Estado, HUSE: Sala de aplicação de quimioterapia, Consultórios médicos 

pediátricos e Recepção especíca para pediatria.
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Pacientes atendidos

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: 24/04/2019

Data término: 24/04/2022

Representante Legal:
Presidente voluntário Wilson Melo

Pacientes atendidos Dados Gerais

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

Aracaju/SE (CEP: 49050-480)
Contatos: (79) 3212-4700 / avosos@avosos.org.br   
www.avosos.org.br
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Resultados Quantitativos

Atendimentos gratuitos a crianças e adolescentes conforme Acordo

de Cooperação com Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe e

Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, sem ônus para Secretarias
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  Nº assistidos Quantidade 

Pacientes assistidos no ano 440 

Pacientes com câncer e doenças hematológicas 
crônicas, com 01 acompanhante cada 

880 

Casos suspeitos de câncer infantojuvenil encaminhados 
pelo HUSE 

65 

Casos novos cadastrados         44 

Exames (laboratoriais e de imagens) 254 1.814 

Exames de imagens 206 532 

Exames laboratoriais e patológicos 137 1.282 

Exames (assistência à saúde) 263 445 

Medicamentos complementares 223 37.435 

Consultas médicas de outras especialidades 72 114 

Medicamentos para tratamentos oncológicos 
disponibilizados para o HUSE (ampolas e comprimidos) 

65 4.236 

Atendimentos Serviço Social 297 1.157 

Atendimentos Psicologia 188 602 

Atendimentos Psicologia para Acompanhantes 55 86 

Atendimentos Fisioterapia 97 715 

Atendimentos Nutrição 195 1.202 

Procedimentos Odontológicos 238 2.079 

Hospedagens (média 9 assistidos/dia, com 01 
acompanhante cada) 

924 14.228 

Refeições (média 18 assistidos/dia, com 01 
acompanhante cada) 

880 22.801 

Passagens intermunicipal, interestadual e vales 
transporte    

211 8.146 

Atividades: brinquedoteca, ballet, videoteca, game, 
informática, eventos (média de 3 hora) 

393 1.306 

Oficinas para acompanhantes (média de 3 hora) 67 144 

Produtos de higiene bucal/oral 208 851 

Próteses dentárias 03 

Aparelhos ortodônticos removíveis 38 

Atendimento de educação nutricional       20 

Doações e empréstimos (órteses e próteses) 46 

Cestas básicas (1.052 pessoas beneficiadas) 263 2.616 

Suplemento oral alimentar 71 787 

Complemento alimentar 84 998 

Móveis e utensílios domésticos (itens) 78 150 

Domicílios reformados / Casinha Feliz (40 pessoas 
beneficiadas) 
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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 de câncer 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 instituição para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Centro de 
Oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe (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 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).

Pacientes atendidos Pacientes atendidos
Atendimentos gratuitos a crianças e adolescentes

conforme Acordo de Cooperação com Secretaria de Estado

da Saúde de Sergipe e Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju
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Pacientes atendidos

EQUIPE AÇÕES DIAS NÚMERO DE 
VOLUNTÁRIOS 

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

2ª a 6ª 
Mensal 
 
Trimestral 

6 
12 
 
6 

Assessoramento Presidente de Honra Datas 
específicas 

1 

Acolher Acolhimento aos visitantes 
na Casa de Apoio 

2ª a 6ª 20 

Coral Cantavosos Apresentação em eventos 
locais e nacionais 

2ª e 4ª 
(ensaios) 
Apresentações 
em datas 
específicas 

42 

Colorindo a Vida Atividades na 
Brinquedoteca, Cineballet, 
Sala de Informática, Sala 
de Game, Sala de Leitura 
e Recreação 

2ª a 6ª 15 

Copa/Cozinha No preparo de alimentos, 
ao servir os assistidos e 
acompanhantes, bem 
como na limpeza 

2ª a 6ª 8 

Eventos Promoção de eventos 
internos e externos, 
campanhas e datas 
comemorativas 

Datas 
específicas 

16 

Grupo de Estudos Estudo sobre o câncer 
infantojuvenil 

3ª (mensal) 6 

Mensageiros do 
Amor 

Acolhimento com 
distribuição de lanches no 
Centro de Oncologia do 
HUSE 
Visitação Ala P (Tia Ruth) 

2ª a 6ª 46 
 
 
 
10 

Oficina do Amor 
e Bazares 

Confecção de bordados, 
pinturas, crochês. O 
artesanato produzido é 
vendido nos bazares 
realizados pela instituição 

4ª (Oficina) 25 

 

Pacientes atendidosTrabalho do Voluntariado
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Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

 Em 2019 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.

Consultas médicas e tratamentos de 
quimioterapia/hormonioterapia (773 pacientes) 

11.971 

 

Pacientes atendidos

Pacientes atendidos Pacientes atendidos Centro de Oncologia
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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

Tipo: 03

Caixa Econômica Federal

Agência: 2382

C/C: 175-7

Tipo: 03

4. Tornando-se uma empresa sócio contribuinte por meio do telefone:

(79) 3212-4702;

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.

AvososSEEntre em contato com 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

Pacientes atendidosOutras formas de colaborar

Avosos_SE



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