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Preces e sentimentos renovados
«No ano de 2020, apesar de ﬁsicamente distantes devido à pandemia pela Covid-19,
estivemos em contato quase que diariamente, por telefone e reuniões virtuais,
acompanhando as atividades da instituição, administrativas e assistenciais. E sempre
juntos, em preces e sentimentos renovados, de que tudo passa. Nossa gratidão
a todos que tanto se dedicam à causa de crianças e adolescentes com câncer»
Fundador Wilson Melo, presidente voluntário da AVOSOS

Livia Esmeralda Lima Mot
a (8), cadastrada na Avo
sos em 2020
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Apresentação
Wilson Melo
Fundador e presidente voluntário da AVOSOS
O ano de 2020 vai ﬁcar, sem dúvida, marcado na memória de todos e não poderia ser diferente na Associação dos
Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS). A Covid-19 nos trouxe a oportunidade de aprendermos a lidar
melhor com os problemas, a nos adaptarmos às mudanças, superar obstáculos e resistir à pressão desta situação adversa
que nos foi imposta por meio da pandemia.
Apesar do quadro mundial de calamidade na área da saúde pública, é importante agradecer porque a AVOSOS
chegou ao ﬁnal de ano de 2020 com boas notícias. Em nível nacional, a AVOSOS foi classiﬁcada entre as 100 organizações
brasileiras do Terceiro Setor, sendo a única de Sergipe a receber a premiação. O Prêmio, realizado desde 2017, é uma
parceria do Instituto Doar, com respaldo técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As organizações vencedoras foram
reconhecidas por suas boas práticas em quesitos como gestão, governança, sustentabilidade ﬁnanceira e transparência. Em
nível local, a AVOSOS recebeu nota 9,4 na avaliação do Projeto ´ONG Transparente – Prestando Contas à Sociedade´,
realizado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (MP/SE), o que também foi motivo de muito orgulho para a
instituição.
A instituição oferece serviços de uma Equipe Multidisciplinar, composta por assistente social, ﬁsioterapeutas,
nutricionista, odontóloga, pedagoga e psicóloga. Além disso, a instituição apoia com hospedagem, por meio da Casa Tia
Ruth de Apoio que é uma unidade de alojamento com 2.700 m2 que oferece atendimento gratuito no apoio ao paciente em
tratamento e revisões no Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE) e no
Ambulatório de Hematologia do Hospital Universitário (HU), sendo 24 quartos semisuítes com 72 leitos, 36 para crianças e
adolescentes e 36 para acompanhantes. A experiência de mais de 33 anos da AVOSOS, com atuação conjunta de voluntários
e funcionários, garante a segurança das ações.
Transporte, alimentação, medicamentos, exames (complementares e de alta complexidade), cestas de alimentos,
dentre outros serviços. A sede da instituição possui ainda refeitório, cozinha, lavanderia, horta, brinquedoteca, oﬁcina de
informática, estar das mães, videoteca, Auditório Fundador Wilson Melo, sala de jogos, cineballet, sala de leitura e Espaço
Multieventos Fundadora Jeane Vieira Melo.
Medidas de segurança
Assim que foi anunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a pandemia do Coronavírus (Covid-19), a
AVOSOS adotou, desde o dia 18/03/2020, diversas medidas para garantir a segurança dos assistidos pela Casa Tia Ruth de
Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer, especialmente para aqueles que estão em tratamento e com baixa
imunidade, e também fora dele, voluntários e funcionários da instituição. As medidas atendem também à Recomendação
Administrativa nº 01/2020 emitida pelo MP/SE, por meio do Centro Operacional do Terceiro Setor / 5ª Promotoria de Justiça
do Cidadão – Terceiro Setor, Gabinete de Acompanhamento de Crise Covid/19, bem como as orientações do Ministério da
Saúde (MS), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Deste modo, as atividades da instituição foram adequadas ao novo contexto, mas sempre mantendo a excelência
do atendimento aos nossos assistidos, a exemplo da entrega de cestas básicas, medicamentos, inclusive alguns de natureza
oncológica, solicitações de exames, dentre outras ações emergenciais em saúde. É um momento de crise que pede de nós
calma, ações ﬁrmes e fé em dias melhores.
No início de cada ano produzimos um Relatório de Atividades do ano anterior e apresentamos à sociedade. Os
números referentes aos serviços oferecidos aos assistidos pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente com
Câncer estão aqui informados, mas a vivência diária dos desaﬁos está amorosamente marcada em cada coração que faz a
Família AVOSOS: assistidos, acompanhantes, voluntários, funcionários e parceiros. Nossa gratidão a todos que colaboram
com a nossa história e que têm possibilitado dias melhores aos nossos assistidos, apesar do momento difícil de pandemia
mundial.
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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 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
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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

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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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

Resultados Quantitativos 2020
Assistidos
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Pacientes assistidos no ano
Pacientes com câncer e doenças hematológicas
crônicas, com 01 acompanhante cada
Casos suspeitos de câncer infantojuvenil encaminhados
pelo Hospital de Urgência de Sergipe Governador João
Alves Filho (HUSE) e Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Casos novos cadastrados
Exames (laboratoriais e de imagens)
Exames de imagens
Exames laboratoriais e patológicos
Exames (assistência à saúde)
Medicamentos complementares
Consultas médicas de outras especialidades
Medicamentos para tratamentos oncológicos
disponibilizados para o HUSE e UBS (ampolas e comprimidos)
Atendimentos Serviço Social
Atendimentos Psicologia
Atendimentos Psicologia para Acompanhantes
Atendimentos Fisioterapia
Atendimentos Nutrição
Procedimentos Odontológicos
Hospedagens (média 05 assistidos/dia, com 01
acompanhante cada)
Refeições (média 10 assistidos/dia, com 01
acompanhante cada)
Passagens intermunicipal, interestadual e vales transporte
Atividades: Brinquedoteca e Espaço Multieventos Jeane
Vieira Melo (média de 3 hora)
Produtos de higiene bucal/oral
Aparelhos ortodônticos removíveis
Atendimento de educação nutricional
Doações e empréstimos de órteses
Cestas básicas (1.040 pessoas beneficiadas)
Suplemento oral alimentar
Complemento alimentar
Móveis e utensílios domésticos (itens)
Domicílios reformados / Casinha Feliz (16 pessoas
beneficiadas)

Quantidade

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

Resultados Qualitativos 2020

Foto: Ascom/Avosos

- 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
Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (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: 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: por meio 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).
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Trabalho do Voluntariado
AÇÕES

Administração

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

Assessoramento
Acolher

Presidente de Honra
Acolhimento aos visitantes na
Casa de Apoio
Apresentação em eventos locais
e nacionais
Atividades na Brinquedoteca,
Cineballet, Sala de Informática,
Sala de Game, Sala de Leitura e
Recreação
No preparo de alimentos, ao
servir os assistidos e
acompanhantes, bem como na
limpeza
Promoção de eventos internos e
externos, campanhas e datas
comemorativas
Estudo sobre o câncer
infantojuvenil
Acolhimento com distribuição de
lanches no Centro de Oncologia
do HUSE
Visitação Ala P (Tia Ruth)

Coral Cantavosos
Colorindo a Vida

Copa/Cozinha

Eventos

Grupo de Estudos
Mensageiros do
Amor

Oficina do Amor
e Bazares

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

NÚMERO DE
VOLUNTÁRIOS
6
12
6
1
20
42
15

8

16

6
46

10
25

Foto: Ascom/Avosos

EQUIPE

Centro de Oncologia
Pacientes atendidos

Resultados Quantitativos
Consultas médicas e tratamentos de
quimioterapia/hormonioterapia (568 pacientes)

8.323

Resultados Qualitativos

(Ascom/Avosos)
Foto: Waneska Cipriano

No ano de 2020, apesar da pandemia pela Covid-19, os resultados foram
positivos no Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra, desde o diagnóstico
do paciente a adesão ao tratamento de forma eﬁcaz e tendo qualidade de vida durante e
após o seu tratamento. Foram seguidos, do mesmo modo que na Casa Tia Ruth de
Apoio, todos os protocolos de segurança.
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Outras formas de colaborar
1. Tornar-se voluntário(a);
2. Por meio 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

: Ascom
/Avo

sos

Banese
Agência 029
C/C 100.489-8
Tipo: 03

Imagem

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.

Entre 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

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

