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Identificação 
 
 
 
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA  

                                   EM SERGIPE - AVOSOS 

 

CNPJ: 16.219.446/0001-41 

CNPJ: 16.219.446/0002-22 

 

Nomes Fantasia: CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER  

                              CENTRO DE ONCOLOGIA DR. JOSÉ GERALDO DANTAS BEZERRA 

 

Endereço: RUA LEONEL CURVELO, 55 ANEXO I e II  BAIRRO SUISSA 

 

Cidade: Aracaju/SE - CEP:49050485 

 

Telefone: (79) 3212 4700 / 3212 4701 -  Fax: (79) 3212 4738 

 

E-mail: avosos@avosos.org.br  

 

Site: www.avosos.org.br 

 

Natureza Jurídica: Associação 

 

Tipo de Estabelecimento: Sede Própria 

 

Mandato da Atual Diretoria: Data Início: 04/2019   - Data Término: 04/2022 

 

Representante Legal da Entidade: Wilson Melo 

 

Cargo: Presidente 
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Recursos Humanos  
                                                               
 
 
                        

COLABORADORES 

CASA DE 

APOIO 

CENTRO DE 

ONCOLOGIA 

QUANTIDADE 

Funcionários 

Menores Aprendizes                                                                                               

52 

02 

16 

00                        

Estagiários Remunerados 00 00 

Total de Pessoal Ocupado Assalariado 54 16 

Voluntários Permanentes 140 0 

Voluntários Eventuais 220 0 

Estagiários Não Remunerados 0 0 

Total de Pessoal Ocupado Não Remunerado 360 0 

Trabalhadores Autônomos 

Beneficiários de pena de prestação de serviço  

0 

00 

06 

00 

 
 
 

Apresentação 
 
 

A AVOSOS é uma associação civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos ou 

econômicos, fundada há 33 anos, que tem como finalidade amparar pacientes, principalmente  

crianças e adolescentes, com câncer e doenças hematológicas crônicas, através da promoção 

de ações nas áreas de assistência social e de saúde que contribuam para a obtenção de 

atendimento integral.  

Dentre os seus objetivos a AVOSOS envida esforços, dentro de suas especialidades e 

possibilidades: 

 

I- amparar seus assistidos, portadores de doenças oncológicas e hematológicas crônicas, 

principalmente crianças e adolescentes, através da promoção de ações de saúde e de 

assistência social; 

II- manter o pleno e efetivo funcionamento do alojamento (hospedagem) da Casa Tia Ruth 

de Apoio à Criança com Câncer para os assistidos e seus acompanhantes, incluindo o auxílio 

complementar ao tratamento médico através do fornecimento de assistência material 

(alimentação, cestas básicas, suplemento alimentar, complemento vitamínico, passagens 
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intermunicipais e interestaduais, produtos de higiene pessoal, exames e procedimentos 

especiais, medicamentos, transporte, vestuário); 

III- manter o pleno e efetivo funcionamento do SOHEP para o atendimento no Diagnóstico 

Precoce de crianças e adolescentes sob suspeita de doenças oncohematológicas encaminhadas 

pela rede de referência;  

IV- manter o pleno e efetivo funcionamento do Centro de Oncologia Dr. José Geraldo 

Dantas Bezerra;  

V- prestar serviços no apoio ao tratamento médico de crianças, adolescentes e demais 

assistidos através de uma equipe multidisciplinar que incluem assistentes sociais, psicólogos, 

nutricionistas, dentistas, pedagogas, fisioterapeutas e outros profissionais. 

 

Origem dos Recursos 
 

-  doações de pessoas físicas e jurídicas e de organizações não governamentais;  

-  campanhas, projetos e eventos; 

-  prestação de serviços a planos e cooperativas de saúde; 

-  venda de produtos adquiridos por doação e confeccionados na própria Instituição. 

 

 

 – Infraestrutura, Capacitação Técnica e Operacional 
 
 
I - Casa de Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer 
 

  UNIDADE ALOJAMENTO 

 

 MISSÃO: 

Atuar em todo Estado de Sergipe, criando e articulando soluções em uma rede de ações, 

visando contribuir de forma integral para a melhoria do tratamento e da qualidade de vida de 

crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas. 

 
 

Unidade de alojamento com 2.700 m2 oferecendo atendimento gratuito 24 horas  no apoio 

ao paciente em tratamento e revisões no Centro de Oncologia do Hospital de Urgência em 

Sergipe- HUSE e no Ambulatório de Hematologia do Hospital Universitário- HU.  Disponibiliza, 

24 quartos semi suíte com 72 leitos, 36 para criança e adolescente e 36 para o acompanhante, 
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refeitório, cozinha, lavanderia, brinquedoteca, oficina de informática, estar das mães, sala de 

jogos, sala cinebale, sala de leitura, sala de recreação, sala de assistência social, sala de 

psicologia, sala de psicopedagogia, sala de pedagogia, sala de nutrição, consultório 

odontológico, sala de fisioterapia e sala de assessoria jurídica. 

Neta unidade também funciona toda gestão estatutária e não estatutária, pessoal de 

administrativo e de apoio. 

 

II – Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas  Bezerra 

 

 MISSÃO: 

Propiciar serviços qualificados em oncohematologia buscando a melhoria da assistência à 

saúde, prezando pelo compromisso de ações sociais e do bem-estar físico e emocional dos 

clientes. 

     

 UNIDADE AMBULATORIAL - Adulto 

Unidade com 650 m2, disponibiliza 05 consultórios médicos, posto de enfermagem, 

consultório de enfermagem, 02 apartamentos de repouso para paciente, sala de procedimentos, 

sala de preparação de quimioterapia, 01 salas de administração de quimioterapia com 12 leitos, 

02 salas de  recepção. 

 

 AMBULATÓRIO DE TRIAGEM – Pediátrico 

 

Unidade com 01 consultório médico pediátrico e 01 sala de recepção. 

 

 

 

METAS PARA 2021 
 
 
1.0 – Ações e Serviços – de acordo com o Termo de Cooperação com SMS de Aracaju 
 

    Tem como objetivo contribuir com as melhorias na qualidade de vida e melhores resultados no 

tratamento da doença das crianças e adolescentes com suspeitas e portadoras de câncer e 

doenças hematológicas crônicas, como também para a conscientização da população sobre o 

câncer infantojuvenil,  através Campanhas Educativas. 
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    Disponibiliza gratuitamente hospedagem, alimentação, cestas básicas, passagens 

intermunicipais e interestaduais, vale-transporte, transporte para o hospital, vestuário, consultas 

médicas, exames laboratoriais e de imagens, medicamentos complementares e quimioterápicos, 

próteses, cadeiras de roda, realiza oficinas pedagógicas e recreativas e atendimento com 

orientações para utilização das redes assistenciais externa. E, oferece serviços de assistência 

nutricional, serviço social, psicologia, odontologia, fisioterapia e pedagogia. 

 

 

 

1.1– Apoio ao Tratamento Ambulatorial e Hospitalar 

Público Alvo : Assistir 450 crianças e adolescentes e acompanhante 

 

1.1.1. – Serviço de Hospedagem e Transporte                 

         O Serviço é responsável pela hospedagem, alimentação, transporte, portaria, 

almoxarifado, patrimônio, limpeza e a manutenção de todas as salas. 

Recursos humanos: 01 coordenador, 02 supervisores, 03 cozinheiras,  02 jovens aprendizes, 03 

motoristas, 02 zeladora, 02 serviços gerais, 04 porteiro. Supervisionado pelo serviço social e 

nutricionista. 

Orçamento Previsto: R$ 1.300.000,00 

 
 
1.1.2 -  Serviço de Assistência e Tratamento por Equipe Multidisciplinar 

           O Serviço Social realiza o cadastro do paciente com o levantamento socioeconômico, 

para identificar as suas necessidades, avalia e monitora ao longo do seu tratamento os 

benefícios e serviços  disponibilizados pela Instituição. 

           A Nutricionista realiza avaliação nutricional, cálculo das necessidades nutricionais, 

aplicação da terapia nutricional e acompanhamento ambulatorial, com o objetivo de promover o 

crescimento e o desenvolvimento normal da criança, melhorar a resposta imunológica, aumentar 

a tolerância do paciente ao tratamento e melhorar sua qualidade de vida. 

           Os Fisioterapeutas  realizam tratamento através de recursos terapêuticos focando 

principalmente a cinesioterapia com o objetivo de amenizar as complicações ocasionadas pelo 

tratamento (alterações neurológicas como distúrbio de equilíbrio e coordenação, hemiplegia, 

paraplegia; alterações ortopédicas, como as amputações, diminuição de força muscular e 

amplitude de movimento e desvios posturais; alterações cardiorrespiratórias como a fadiga) a fim 

de que estes possam realizar suas atividades de vida diária de forma independente, 

proporcionando melhor qualidade de vida. Disponibiliza próteses, órteses. 
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            A Psicóloga          acolhe as crianças, adolescentes e acompanhantes, com o intuito de 

proporcionar apoio no enfrentamento da doença, desde o diagnóstico até o desligamento  

fazendo com que eles expressem suas emoções, falem de seus medos e angústias, coloquem-

se como sujeitos ativos e participantes no processo de tratamento e com isso possam elaborar 

da melhor forma possível a experiência de adoecer. 

           A Dentista realiza vários procedimentos odontológicos, fornece próteses, como também 

oferece várias ações educativas através de palestras, vídeos e peças teatrais no sentido de 

educar, orientar e incentivar às crianças e adolescentes o despertar para a importância de uma 

higiene bucal eficiente, capaz de diminuir os níveis de cárie dentária e de gengivite, além de 

contribuir para o seu tratamento médico e favorecendo sua saúde. 

Recursos humanos: 01 assistente social, 01 supervisora administrativa e 01 assistente 

administrativo, 01 nutricionista, 02 fisioterapeutas, 01 psicóloga, 01 pedagoga, 01 dentista e 01 

atendente de consultório odontológico, 01 auxiliar administrativo. 

Orçamento Previsto: R$ 700.000,00  

 

1.1.3 – Suporte Diagnóstico – Serviço de Oncohematologia Pediátrica - SOHEP 

          Disponibilizar consultas e exames diagnósticos para investigação de casos suspeitos de 

câncer infanto-juvenil no Ambulatório de Triagem, visando o Diagnóstico Precoce e para os 

casos confirmados de câncer e doenças hematológicas,  procedimentos cirúrgicos, 

medicamentos, exames laboratoriais e de imagens, próteses, órteses e consultas médicas de 

outras especialidades em outros serviços. 

Público Alvo: crianças e adolescentes encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde dos 

Municípios e os Hospitais da Rede SUS de Sergipe  

Recursos humanos: Médica Pediatra e 01 atendente de consultório  

Orçamento Previsto:  R$ 750.000,00 

 

1.1.4 -  Serviço de Suporte Terapêutico Complementar 

           Realiza oficinas pedagógicas, comemorativas e tarefas escolares, orienta e acompanha as 

crianças e adolescentes nas salas de informática, jogos, cine-balé, sala de leitura e 

brinquedoteca visando colaborar com os pacientes na superação das dificuldades relacionadas 

à família, à escola, à comunidade e a doença.  

Recursos Humanos: 01 pedagoga e  voluntários. 

Orçamento Previsto: R$ 60.000,00. 
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1.2 – Reformas nos domicílios dos pacientes - CASINHA FELIZ 

 

          A Avosos  promove visitas aos domicílios das crianças e adolescentes assistidos pela 

Casa de Apoio, e por meio dessas realiza o levantamento socioeconômico da família,  

analisando também   a necessidade de executar melhoria física nos respectivos domicílios. 

Sendo constatado a necessidade de reforma nesse ambiente para favorecer  as condições de 

saúde dos assistidos, haverá o atendimento da solicitação, obedecendo critérios previamente 

estabelecidos. Ademais, a instituição também doa doando móveis, eletrodomésticos e utilidades 

do lar. Tudo, como objetivo proporcionar, um lar que permita condições dignas de habitação, 

contribuindo para o tratamento e para recuperação da sua saúde. As reformas são 

acompanhadas pelo Serviço Social com apoio de voluntária engenheira civil. 

Público Alvo: 10 crianças/adolescentes, beneficiando 40 familiares. 

Recursos humanos: Prestação de serviço : 01 pedreiro e 01 ajudante. 

Orçamento Previsto para as Reformas: R$ 35.000,00.  

 

1.3 – Campanhas Educativas sobre o Câncer Infantojuvenil 

 

           Realização de  palestras,  distribuição de panfletos e capacitação  sobre a importância 

dos sinais e sintomas para o diagnóstico precoce da doença.   

Público Alvo: População em geral e os profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde. 

Recursos humanos: 01 médico, assessora de comunicação e equipe multidisciplinar da Avosos. 

Orçamento Previsto : R$ 20.000,00.  

 

 

 
2.0 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍNICA: ADULTO 
            

          Oferece consultas médicas e tratamento de quimioterapia ambulatorial de pacientes 

adultos com câncer através de convênios na prestação de serviços para planos e cooperativas 

de saúde, com o objetivo de captação de recursos visando a sustentabilidade dos serviços 

gratuitos. 

Público Alvo: pacientes encaminhados pelas unidades de saúde particulares de SE. 

Recursos humanos: 05 médicos oncohematologistas, 03 enfermeiras, 02 farmacêuticos, 01 

técnica de enfermagem, 02 recepcionistas, 01 zeladora, 01 psicóloga, 01 faturista, 01 estoquista. 
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Orçamento previsto: R$ 6.500.000,00.  

 

 

 

3.0 – SERVIÇOS  DE APOIO Á ADMINISTRAÇÃO   

 

           Serviços de suporte para a Casa de Apoio e o Centro de Oncologia, nas áreas de RH, 

administração, contabilidade, finanças, comunicação, manutenção, patrimônio, jurídico, TI. 

Recursos humanos: 02 gerentes, 01 analista contábil, 01 contadora, 01 secretária, 01 

comprador, 01 jornalista, 01 advogado, 01 coordenador de TI e 01  técnica de informática.  

Orçamento previsto: 450.000,00  

 

 

 

4.0 – SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

 

         Tem por objetivo captar recursos para o sustentabilidade dos atendimentos gratuitos de 

acordo com as finalidades institucionais da Avosos.  

Público alvo: pessoas físicas e jurídicas 

Recursos humanos: 01 coordenadora, 01 supervisora, 07 operadoras de telemarketing e 07 

mensageiros 

Orçamento previsto: 700.000,00 

 

 

 


