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Apresentação
Wilson Melo
Fundador e presidente da AVOSOS

Em 2021 a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS) manteve
seus serviços para garantir o melhor atendimento à criança e ao adolescente com câncer, seguindo
todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e órgãos reguladores locais para
evitar o contágio pela Covid-19.
Devido especialmente à baixa imunidade dos assistidos que estão em tratamento no Hospital
de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), todo cuidado continuou e continua
sendo adotado pela instituição para preservar a saúde de todos.
Tudo tem se mantido: entrega de cestas de alimentos, de medicamentos complementares e
quimioterápicos, realização de exames, incluindo de alta complexidade, acolhimento pela Equipe
Multidisciplinar, refeições na Casa Tia Ruth de Apoio, dentre outros serviços. Neste momento difícil a
família também precisa de um apoio maior e a AVOSOS tem feito isso, graças ao apoio da
sociedade.
Em 2022 a AVOSOS celebra 35 anos de um longo processo de conquistas, lutas, perdas e
muitas vitórias. Os últimos dois anos, devido à pandemia pela Covid-19, trouxeram diversas novas
experiências a todos nós que fazemos a Família AVOSOS: voluntários, funcionários, Parceiros,
assistidos e acompanhantes. Além disso, a tecnologia esteve ao nosso favor para estreitar caminhos
e, assim, aprendermos novas formas de nos comunicarmos.
Os abraços continuam temporariamente substituídos pelos olhares sorridentes, mas nada
apaga os sentimentos de solidariedade e amor ao próximo que unem a todos que constroem dia-adia a história da AVOSOS.
Como forma de agradecer a todos que colaboram com a AVOSOS, legitimada pela
transparência de nossas ações, 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. Nossa
eterna gratidão a todos que têm possibilitado dias melhores aos nossos assistidos, apesar do
momento difícil de pandemia mundial. Obrigado a todos que colaboram com a história da AVOSOS.
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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
Natureza Jurídica:
Associação
Tipo de Estabelecimento:
Sede própria
Mandato da atual Diretoria:
Data início: 24/04/2019
Data término: 24/04/2022
Representante Legal:
Fundador e presidente Wilson Melo

.....................................................................................
Rua Leonel Curvelo, 55, bairro Suíssa
Aracaju/SE (CEP: 49050-480)
(79) 3212-4700 / www.avosos.org.br
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Diretoria
A Diretoria da instituição é composta por sete integrantes, sendo todos voluntários.
Alguns deles estão desde a fundação em 1987 com Tia Ruth - Maria Ruth Wynne Cardoso
(1929/2018), o que é motivo da gratidão de todos que compõem a família AVOSOS. No ano
de 2021 os integrantes se reuniram mensalmente e acompanharam diariamente as ações da
AVOSOS. Dentre as funções dos membros da Diretoria estão: representar a instituição ativa e
passivamente, em juízo e fora dele, perante Órgãos públicos, administrativos e particulares e
em geral, nas suas relações com terceiros; cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social;
convocar e presidir a Assembleia Geral e reuniões da Diretoria; efetuar pagamentos e
recebimentos; movimentar fundos da entidade; elaborar o Relatório de Atividades e, se for o
caso, Proposta Orçamentária, a serem apresentados à Assembleia Geral Ordinária; prestar
contas ao Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) sempre que eles o exigirem,
facilitando o exame dos elementos contábeis e ﬁnanceiros, dentre outras atividades. E é
justamente o CAEF, composto por seis membros voluntários, que: ﬁscaliza a entidade;
analisa e emite parecer à Assembleia Geral sobre o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Contábeis; analisa e emite parecer sobre o Relatório de Atividades e Balanço
Social; emite parecer sobre as Ações Assistenciais e a Política de Saúde Assistencial, dentre
outras ações.
DIRETORIA (TRIÊNIO 2019 – 2022):
Wilson Melo (presidente)
Ediêda Barrozo dos Santos (vice-presidente)
Aurício Bispo de Matos (1º tesoureiro)
Maria Auxiliadora Monteiro da Cunha (2ª tesoureira)
Nanci Moreira de Melo (1ª secretária)
Gabriel Soares de Aquino (2º secretário)
PRESIDENTE DE HONRA (CARGO VITALÍCIO): Jeane Vieira Melo

Membros suplentes
Maria Euda Guimarães Matos
Odimar Maria Dantas Oliveira
Thelma Oliveira Cavalcante Serra

Imagem produzida antes da pandemia

CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS/CAEF:
Membros efetivos
Sônia Maria Silva de Menezes
Magali Souza Siqueira
Maria Freitas de Vasconcelos Melo

Objetivos
– Amparar seus assistidos, portadores de câncer e doenças hematológicas crônicas,
principalmente crianças e adolescentes, através da promoção de ações de saúde e de
assistência social;
– Manter o pleno efetivo funcionamento do Serviço de Oncohematologia Pediátrica –
SOHEP para o atendimento gratuito no Diagnóstico Precoce de Crianças e Adolescentes sob
suspeita de doenças oncohematológicas referenciadas pela rede de atenção básica de
saúde;
– Prestar serviços gratuitos de apoio ao tratamento médico de crianças, adolescentes e
demais assistidos através de equipe multidisciplinar que incluem psicólogos, nutricionistas,
dentistas, assistentes sociais, enfermeiros, ﬁsioterapeutas e outros proﬁssionais;
– Manter o pleno e efetivo funcionamento do alojamento (hospedagem) da Casa Tia Ruth de
Apoio a Criança com Câncer para os seus assistidos e seus acompanhantes, incluindo o
auxílio complementar ao tratamento médico através da assistência gratuita (alimentação,
cestas básicas, suplemento alimentar, complemento vitamínico, passagens intermunicipais
e interestadual, produtos de higiene pessoal, exames e procedimentos especiais,
medicamentos, transporte, vestuário);
– A Avosos presta seus serviços gratuitos permanentes, de forma continuada e sem qualquer
discriminação de clientela;
– No atendimento de seus objetivos e ﬁnalidades a Avosos desenvolve suas ações para
crianças e adolescentes, bem como seus acompanhantes, e para adultos devidamente
cadastrados na entidade, dentro de critérios e regras estabelecidas pela Diretoria e
contratos, convênios, parceiros e outros acordos com o Poder Público, entidades privadas e
organismos nacionais e internacionais;
– Dentro de suas possibilidades e especialidades, a Avosos pode ﬁrmar parcerias de
colaboração ou instrumentos de ajustes de colaboração ou convênios ou contratos com
outras instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, congêneres ou aﬁns,
para o melhor desenvolvimento de suas ﬁnalidades;
– Manter o pleno efetivo funcionamento do Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas
Bezerra, unidade que também, juntamente com o apoio da sociedade, ajuda a manter as
ações gratuitas da Casa Tia Ruth de Apoio à Criança.

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 2021
Assistidos

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 (Audiométrico/Genético)
Exames de imagens
Exames laboratoriais
Exames (Patológicos)
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 03 assistidos/dia, com 01
acompanhante cada)
Refeições (média 05 assistidos/dia, com 01 acompanhante
cada)
Passagens intermunicipal, interestadual e vales transporte
Atividades: Brinquedoteca, Sala de Informática, Sala de
Leitura, Cineballet, Sala de Game, Sala da Pedagogia e Espaço
Multieventos Jeane Vieira Melo (média de 3 horas)
Produtos de higiene bucal/oral
Aparelhos ortodônticos removíveis
Atendimento de educação nutricional
Doações e empréstimos de órteses
Cestas básicas (1.132 pessoas beneficiadas)
Suplemento oral alimentar
Complemento alimentar
Móveis e utensílios domésticos (itens)

Quantidade

415
830
90
45
03
161
156
31

05
466
1.589
47

198
46
54

27.084
64
12.063

260
142
21
63
119
209
412

865
328
29
405
897
1.637
5.258

255

4.522

151
252

4.319
1.185

209

846
20
1.047
49

283
235
315
64

2.863
1.627
1.203
106
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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 Qualitativos 2021
A AVOSOS, por meio da Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente
com Câncer, conseguiu em 2021 com suas ações, mais uma vez:
- Taxa zero de abandono ao tratamento devido ao acolhimento e
acompanhamento dos serviços e benefícios oferecidos pela instituição;
- 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 a atuação
da Equipe Multidisciplinar e da Equipe de Voluntários.
Nas próximas páginas serão apresentados os serviços disponibilizados e os resultados alcançados pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e
ao Adolescente com Câncer.
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Voluntariado
O trabalho voluntário presencial em 2021 foi reduzido, de modo que quase
não houve atividade voluntária na Casa Tia Ruth de Apoio. Entretanto podemos citar
o engajamento nos grupos de whatsapp, nas redes sociais e campanhas da AVOSOS.
Já a Diretoria se reuniu presencialmente 2 vezes e virtualmente 4 vezes.
EQUIPE

AÇÕES

Administração

Gestores - Diretoria
Conselho Fiscal/CAEF
Reunião da Diretoria e CAEF
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)
Confecção de bordados, pinturas,
crochês. O artesanato produzido é
vendido nos bazares realizados pela
instituição

Assessoramento
Acolher
Coral Cantavosos
Colorindo a Vida

Copa/Cozinha

Eventos

Grupo de Estudos
Mensageiros do
Amor

Oficina do Amor
e Bazares

NÚMERO DE
VOLUNTÁRIOS
6
6
13
1
20
3
15

8

16

6
46

10
25

Diagnóstico Precoce/Sohep
O Projeto “Diagnóstico Precoce: O caminho mais curto para Cura do Câncer
Infantojuvenil” é desenvolvido pela AVOSOS desde 2005, com o intuito de aumentar
o número de casos diagnosticados precocemente do câncer infantojuvenil no Estado
de Sergipe, reduzindo o tempo entre o aparecimento de sinais e sintomas e o
diagnóstico em um serviço especializado. Por meio de visitas, palestras e
capacitações, informações e conhecimentos acerca dos sinais e sintomas do câncer
infantojuvenil são compartilhados para alertar aos proﬁssionais de saúde das
Unidades Básicas sobre o encaminhamento adequado dos casos suspeitos.
Ao longo dos anos a AVOSOS contribuiu com a detecção precoce do câncer de
dezenas de crianças e adolescentes ao proporcionar consultas gratuitas com pediatra
em seu Ambulatório de Triagem, além de disponibilizar exames de média e alta
complexidade que foram fundamentais para estabelecer o diagnóstico e o
estadiamento da doença.
Diante do panorama da pandemia pela Covid-19 desde do início de 2020, que
trouxe algumas restrições para o desenvolvimento de reuniões e eventos presenciais
com aglomeração de pessoas, a AVOSOS imbuída pelo propósito de colaborar com a
saúde pública desenvolveu em 2021 com apoio de recursos da Confederação
Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com
Câncer (Coniacc) uma aula virtual com médico oncologista pediátrico Dr. Osvaldo
Alves Neto com o objetivo de continuar divulgando e alertando os proﬁssionais de
saúde sobre a importância do reconhecimento precoce dos sinais e sintomas do
câncer infantojuvenil.
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Diagnóstico Precoce/Sohep
Outra ação desenvolvida pelo Projeto foi a visitação às Unidades Básicas de
Saúde de Aracaju e de outros municípios circunvizinhos a capital, com o objetivo de
informar e alertar pessoalmente aos proﬁssionais de saúde sobre a importância de
reconhecer e encaminhar adequadamente os casos de crianças e adolescentes com
sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Foram visitadas 105 Unidades Básicas de
Saúde dos seguintes municípios: Aracaju (36), Nossa Senhora do Socorro (25), Barra
dos Coqueiros (07), Laranjeiras (11), São Cristóvão (17), Itabaiana (09).
Com a ampliação da vacinação e redução dos casos de Covid/19, no segundo
semestre de 2021 foi possível retomar as capacitações presenciais. Em setembro a
AVOSOS realizou um encontro com 27 proﬁssionais da saúde do município de Tobias
Barreto. Já durante o mês de outubro, o Projeto realizou oito encontros presenciais
com participação total de 98 proﬁssionais de saúde do município de Aracaju. Os
encontros aconteceram no Centro de Educação Permanente da Saúde (CEPS) e
focaram no debate sobre a importância do papel dos proﬁssionais da Atenção Básica
no diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Por ﬁm, em novembro foi possível
realizar outra capacitação com 46 proﬁssionais de saúde do município de Pirambu.
Em 2021, a instituição acolheu 90 crianças e adolescentes de diversos
municípios de Sergipe e dos Estados vizinhos (Alagoas e Bahia) com suspeita de
doença oncológica. Foram conﬁrmados 29 casos, sendo estes pacientes cadastrados
imediatamente na Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer, passando a receber
todos os benefícios e serviços oferecidos, tais como medicamentos, hospedagem,
transporte, alimentação, cestas de alimentos e atendimento com Equipe
Multidisciplinar.
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Casa Tia Ruth de Apoio
A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe é
formada pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer e
pelo Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra. A Casa Tia Ruth tem
como ﬁnalidade amparar pacientes, principalmente crianças e adolescentes,
com câncer e doenças hematológicas crônicas, por meio da promoção de ações
nas áreas de assistência social e de saúde que contribuam para a obtenção de
atendimento integral. A AVOSOS apoia com hospedagem, transporte,
alimentação, medicamentos, exames, cestas básicas, dentre outros serviços. A
sede da instituição possui 72 leitos para hospedagem, refeitório, cozinha,
lavanderia, espaço multieventos, horta, brinquedoteca, biblioteca, oﬁcina de
informática, estar das mães, videoteca, sala de jogos, sala de recreação e
auditório. Além disso, assiste aos casos suspeitos para conﬁrmação ou não do
diagnóstico.

23

Casa Tia Ruth de Apoio
A Casa de Apoio conta, além dos voluntários, com equipe multidisciplinar,
pessoal de apoio, administrativo, Assessoria de Comunicação e setor de
Captação de Recursos, que juntos se dedicam na prestação de uma assistência
global e de qualidade. A equipe multidisciplinar é composta por proﬁssionais
dos setores de Psicologia, Pedagogia, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição,
Comunicação e Serviço Social, que prestam serviços e desenvolvem atividades
especíﬁcas para as crianças e adolescentes com câncer ou doenças
hematológicas crônicas. O setor de Captação de Recursos inclui a central de
telemarketing e os mensageiros, que funcionam como uma das formas de
angariar recursos para a entidade.
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Casa Tia Ruth de Apoio
Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
órgãos reguladores locais para evitar o contágio pela Covid-19, a AVOSOS
manteve seus serviços para garantir o melhor atendimento à criança e ao
adolescente com câncer. No ano de 2021 a AVOSOS forneceu aos assistidos e
acompanhantes: 5.258 hospedagens (média 03 assistidos/dia, com 01
acompanhante cada); 4.522 refeições (média 05 assistidos/dia, com 01
acompanhante cada); 4.319 passagens intermunicipal, interestadual e vales
transporte; 2.863 cestas básicas.
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Fisioterapia
Apesar da pandemia pela Covid-19, o serviço de Fisioterapia manteve
suas atividades por meio do trabalho de Cinesioterapia. Assim, a terapia pelo
movimento, utilização de movimentos corporais, contribuiu para minimizar as
complicações ocasionadas pelos tratamentos, tais como alterações
neurológicas, ortopédicas e cardiorespiratórias.
Além disso, a Fisioterapia ofereceu em 2021 às crianças e adolescentes
com câncer e anemia falciforme tratamento por meio de recursos terapêuticos
focando, como já informado, na cinesioterapia. O objetivo do trabalho é reduzir
as sequelas da doença (AVC, afecções respiratórias, desvios posturais, distúrbios
de equilíbrio e coordenação) a ﬁm de que estes possam realizar suas atividades
diárias, possibilitando ao assistido um retorno mais rápido para suas atividades
de rotina (no lar, na escola, nas atividades recreativas e proﬁssionais etc). No
total, ao longo do ano, foram 405 atendimentos para 63 assistidos, bem como
doação/empréstimo de 49 órteses.
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Nutrição
O Serviço de Nutrição realiza o acompanhamento nutricional de todas as
crianças e adolescentes com câncer ou doença hematológica crônica assistidos
pelo Serviço de Oncohematologia Pediátrica (Sohep) e Casa Tia Ruth de Apoio,
por meio de avaliação nutricional, cálculo das necessidades nutricionais,
aplicação da terapia nutricional e acompanhamento ambulatorial. O objetivo é
promover o crescimento e o desenvolvimento normal da criança.
Em 2021, mantendo o que vem acontecendo nos anos anteriores, o
serviço de Nutrição contribuiu com a melhoria signiﬁcativa no estado
nutricional do paciente, possibilitando alívio dos sintomas decorrentes dos
tratamentos quimioterápicos e radioterápicos, contribuindo para o tratamento
e promoção do seu crescimento e desenvolvimento normal. No total, ao longo
do ano, foram 897 atendimentos para 119 assistidos. Além disso, 1.047
atendimentos em educação nutricional, 1.627 suplementos alimentares
entregues a 235 assistidos e 1.203 complementos alimentares a 315 assistidos.
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Odontologia
Por meio do serviço de promoção e prevenção da saúde bucal,
desenvolvido pelo Setor de Odontologia, as crianças e adolescentes receberam
informações através de ações educativas (palestras, vídeos, peças teatrais etc)
sobre técnicas de escovação e o bom uso do ﬁo dental, além da realização de
diversos procedimentos odontológicos. O objetivo é educar, orientar e
incentivar as crianças e adolescentes assistidos pela Casa Tia Ruth de Apoio a
terem uma higiene bucal eﬁciente, como também tratar clinicamente visando a
recuperação da Saúde Bucal, diminuindo assim o índice de cárie dentária e de
gengivite.
A exemplo de anos anteriores, em 2021 foram realizadas ações
preventivas e tratamentos clínicos que diminuíram a incidência de cárie e
doenças periodontais, inclusive reduzindo também a incidência de mucosites,
aftas, herpes etc. Assim, o serviço contribuiu para que crianças e adolescentes
tivessem uma melhor resposta no tratamento oncológico. No total, ao longo do
ano, foram 1.637 procedimentos odontológicos e 846 produtos de higiene
bucal/oral entregues para 209 assistidos, bem como 20 aparelhos ortodônticos
removíveis.
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Pedagogia
Desenvolvido pela Pedagogia, o Programa Colorindo a Vida realiza ações
pedagógicas e educativas voltadas para a humanização do tratamento para o
favorecer o desenvolvimento global das crianças e adolescentes. Foram
oferecidas em 2021 atividades lúdicas, oﬁcinas de pintura, contos, artesanato,
alfabetização e atendimento psicopedagógico. O objetivo foi de incentivar a
aprendizagem de maneira lúdica e criativa, proporcionando um espaço para
sociabilização e desenvolvimento das habilidades cognitivas.
Assim, 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. No total, ao longo do ano, foram 1.185 atendimentos (média de 3
horas) para 252 assistidos.
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Psicologia
Por meio do Programa Aconchego, desenvolvido pelo Setor de
Psicologia, foram realizados atendimentos individuais bem como visitas
domiciliares, visando o acolhimento da criança e adolescente e acompanhantes
em todas as fases do câncer, do diagnóstico ao tratamento. O objetivo foi o de
acompanhar e apoiar as crianças, adolescentes e familiares no enfrentamento
da doença e do tratamento.
Apesar da pandemia, devido ao acolhimento fraterno, humanizado e
proﬁssional, foram oferecidos apoio e suporte emocional para os pacientes e
familiares durante o enfrentamento do câncer, durante e após o tratamento,
tendo assim facilitado a compreensão do adoecimento e a readaptação à rotina,
possibilitando novos signiﬁcados à situação de vida. No total, ao longo do ano,
foram 328 atendimentos para 142 assistidos e 29 atendimentos psicológicos
para 21 acompanhantes.
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Serviço Social
O trabalho do Serviço Social da AVOSOS tem como objetivo realizar ações
sócio-assistenciais para o paciente portador de oncologia ou hetamologia. A
ﬁnalidade é dar suporte ao tratamento hospitalar, bem como contribuir para a
promoção da sua participação social e o pleno exercício da cidadania.
O Serviço de Apoio consiste num trabalho de acolhimento e orientação
social com a ﬁnalidade de auxilia-los em todas as fases do tratamento, identiﬁcar
as necessidades de cada um individualmente e, sobretudo, encaminhar
internamente para utilização dos serviços e benefícios prestados pela Casa Tia
Ruth de Apoio (hospedagem, alimentação, cestas básicas, passagens
intermunicipais e interestaduais, vales-transporte, transporte para o hospital,
vestuário, exames, medicamentos e outros).
A ampla atuação do Setor facilitou, também 2021, que o acesso aos
serviços internos da AVOSOS e externos permanecessem sem nenhum prejuízo
ao seu tratamento, tendo contribuído para a promoção da saúde. Ao longo do
ano foram 865 atendimentos para 260 assistidos.
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EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS
01/01/2021 a 31/12/2021

Ações pactuadas com gestores SUS – Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde (O
presente Acordo de Cooperação tem caráter gratuito, não ensejando responsabilidade ﬁnanceira do
município de Aracaju e nem do Estado de Sergipe, sem ônus para as Secretarias de Saúde).
MEMÓRIA DE CÁLCULO
valor ﬁnanceiro ÷ nº de assistidos
1. EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
* Apoio aos Tratamentos:
- Alojamento: Hospedagem, alimentação, manutenção da Casa de Apoio, pessoal.
Pacientes assistidos: 412
R$ 2.341.326,57 / 412 = R$ 5.682,83 por paciente/ano
Fontes de recurso: Própria, Instituto Ronald McDonald (IRM) e proveniente de isenção CEBAS-Saúde
- Transporte: Locomoção dos pacientes de suas residências para a Casa de Apoio e para os locais do
tratamento: hospitais, clinicas e laboratórios.
Pacientes assistidos: 151
R$ 79.904,81 / 151 = R$ 529,17 por paciente/ano
Fontes de recurso: Própria
- Suporte Terapêutico Complementar: Recreação pedagógica e lazer
Pacientes assistidos: 252
R$ 7.936,28 / 252 = R$ 31,49 por paciente/ano
Fontes de recurso: Própria
* Sohep - Suporte Diagnóstico: Exames laboratoriais e de imagens e medicamentos
Pacientes assistidos: 294
OBS. Os pacientes são encaminhados pelo Centro de Oncologia do Hospital João Alves Filho-HUSE e
pelas Unidades Básicas de Saúde dos municípios
R$ 733.313,62 / 294 = R$ 2.494,26 por paciente/ano
Fontes de recurso: Própria e Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e
ao Adolescente com Câncer (Coniacc)/Banco do Brasil (BB)
* Assistência e Tratamento por Equipe Multiproﬁssional: Atendimentos por proﬁssionais especializados:
ﬁsioterapeutas, psicóloga, dentista, nutricionista, assistente social. Próteses, órteses e aparelhos
ortodônticos
Pacientes assistidos: 334
R$ 876.016,53 / 334 = R$ 2.622,80 por paciente/ano
Fontes de recurso: Própria

EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS
01/01/2021 a 31/12/2021

2. EFICIÊNCIA NO CONTROLE DOS RECURSOS
* Projeto de Apoio aos Tratamentos:
- Alojamento: Hospedagem, alimentação, manutenção da Casa, pessoal
99% dos pacientes foram assistidos
- Transporte: Locomoção dos pacientes de suas residências para a Casa de Apoio e para
locais do tratamento.
36% dos pacientes foram assistidos
- Suporte Terapêutico Complementar: Recreação pedagógica e lazer
61% dos pacientes foram assistidos
* SOHEP-Suporte Diagnóstico: Exames laboratoriais / imagens e medicamentos:
100% dos pacientes com suspeita foram assistidos e 59% dos pacientes com diagnóstico
OBS. Os pacientes são encaminhados pelo Centro de Oncologia do Hospital João Alves
Filho-HUSE e pelas Unidades Básicas de Saúde dos municípios
* Assistência e Tratamento por Equipe Multiproﬁssional:
Atendimentos por proﬁssionais especializados: ﬁsioterapeutas, psicóloga, dentista,
nutricionista, assistente social. Próteses, órteses e aparelhos ortodônticos.
94% dos pacientes com diagnóstico foram assistidos
3. EFICIÊNCIA NA OFERTA DE BENEFÍCIOS
Porcentagem dos pacientes assistidos
Medicamentos: 47% dos pacientes com diagnóstico
Exames (laboratoriais/imagens): 100% dos pacientes com suspeita e 66% dos pacientes com
diagnóstico
Suplementos oral alimentar: 66% dos pacientes com diagnóstico.
Complemento alimentar: 89% dos pacientes com diagnóstico
Passagens intermunicipais, interestaduais e vales transporte: 43% dos pacientes com
diagnóstico.
Cestas Básicas de alimentos: 80% dos pacientes com diagnóstico.
Produtos de higiene bucal/oral: 59% dos pacientes com diagnóstico
Próteses, órteses e aparelhos ortodônticos: 19% dos pacientes com diagnóstico
OBS: A liberação desses benefícios está condicionada a critérios deﬁnidos pelos
proﬁssionais de cada área: médico, nutricionista, dentista, ﬁsioterapeutas e assistente social.

Centro de Oncologia
Pacientes atendidos

Resultados Quantitativos
Consultas médicas e tratamentos de
quimioterapia/hormonioterapia (707 pacientes)

3.746

Resultados Qualitativos
Apesar da pandemia pela Covid-19, no ano de 2021 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. O Centro de Oncologia da AVOSOS possui
uma equipe formada por médicos, farmacêuticos, psicóloga, nutricionista,
proﬁssionais de enfermagem e técnicos, além de auxiliares da área.
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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
Banese
Agência 029
C/C 100.489-8
Tipo: 03
Caixa Econômica Federal
Agência: 2382
C/C: 175-7
Tipo: 03

PIX: 16.219.446/0001-41

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)
(79) 3212-4700 / www.avosos.org.br

AvososSE
Avosos_SE

Imagens produzidas antes da pandemia

Contatos

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

