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Comunicação

amor, amizade, solidariedade, respeito, 
apoio, assistência, compromisso, 

humanização e esperança

HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS, ALIMENTANDO ALMAS COM

A Associação dos Amigos da Oncologia - AMO é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, cuja missão é 
prestar assistência social e de saúde a pessoas carentes com câncer.

Fundada, em Aracaju, no dia 21 de novembro de 1996, a associação foi inicialmente formada por voluntários e 
profissionais de saúde que atuaram no centro de oncologia do Hospital de Cirurgia.

Sensibilizados com a triste e difícil realidade do serviço público de saúde e com o tratamento contra o câncer em Sergipe, 
aqueles voluntários e profissionais decidiram criar uma instituição social que cuidasse da pessoa com câncer, em 
situação social vulnerável, sem fazer restrição de idade.

Há mais de duas décadas, crianças, adolescentes, adultos e idosos passaram, então, a receber atendimento mais 
humanizado. Logo, a associação se tornou referência no estado, conquistou a confiança da sociedade e aumentou 
significativamente sua assistência.

Milhares de famílias já foram acolhidas na luta contra o câncer. Hoje, a Associação contabiliza mais de quatro mil pessoas 
com câncer acolhidas e beneficiadas. Em geral, são pessoas de todos os cantos do nosso estado e também da Bahia, de 
Alagoas e de Pernambuco.

Todos os assistidos pela Associação são usuários do Sistema Único de Saúde, não possuem plano de 
saúde e estão em tratamento no Hospital de Cirurgia, no Hospital de Urgência de Sergipe - Huse e/ou 
no Hospital Universitário ou permanecem por tempo (in) determinado no controle do câncer;

A maioria dos assistidos se encontra em situação de vulnerabilidade social;

Principais municípios sergipanos beneficiados: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana 
e Estância;

Outros estados beneficiados: Alagoas, Bahia e Pernambuco;

Tipos de câncer mais comuns nos assistidos: mama, útero, pulmão, intestino, ovário, próstata e reto;

Cerca de 90% das pessoas beneficiadas são adultos e idosos (o câncer tem relação direta com a idade 
avançada e com o envelhecimento da população, segundo o Instituto Nacional do Câncer - INCA);

Mais de 70% das pessoas beneficiadas são do sexo feminino (relação com epidemia do câncer de 
mama e de colo de útero no Brasil e no mundo);

Média de novos cadastros: a cada mês, cerca de 30 pessoas são acolhidas com assistência para o 
tratamento contra o câncer.

NOSSA MISSÃO
Prestar assistência social em Oncologia sem discriminação de raça, sexo, credo 
e idade, abrangendo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

VALORES
Responsabilidade social e ambiental;
Solidariedade;
Credibilidade;
Amizade;
Ética;
Transparência;
Respeito;
Sustentabilidade;
Trabalho em Equipe;
Compromisso

VISÃO
Consolidar-se politicamente como uma organização não governamental de 
assistência social e de defesa do paciente oncológico no estado de Sergipe até 
2020

OBJETIVOS
Promover o bem-estar biopsicossocial de pessoas com câncer;
Administrar e manter uma Casa de Apoio para orientação e acomodação 
do paciente e de seu acompanhante nos períodos de consultas, exames e 
tratamento oncológico;
Apoiar eventos e campanhas informativas e de conscientização sobre o câncer;
Angariar recursos financeiros e materiais para desenvolver a missão 
institucional;

LINHA DO TEMPO

SOBRE

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E EPIDEMIOLÓGICO

Fotos históricas



Acompanhamento de equipes multidisciplinares - Apoio socioafetivo dos 
voluntários - Visitas hospitalares e domiciliares - Assistência hospitalar 
e ambulatorial - Orientação Previdenciária - Educação para Prevenir o 
Câncer - Liberação de Exames Particulares - Auxílio transporte - Doação 
de Medicamentos - Doação de Cestas Básicas - Doação de Suplementos 
Alimentares - Doação de Fraldas Descartáveis - Doação de Produtos de 
Higiene Pessoal - Para a Mulher com Câncer de Mama (perucas, próteses 
mamárias e sutiãs de suporte, máquinas de lavar).

BENEFÍCIOS CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO
E CONSCIENTIZAÇÃO

ADVOCACY

RECURSOS HUMANOS

MEIOS DE 
CAPTAÇÃO DE

RECURSOS

CERTIFICADOS

COMO COLABORAR

COMO SE TORNAR UM AMIGO?

PROJETOS

SERVIÇOS

NOSSOS 
NÚMEROS

CASA DE APOIO

4.090

20.450

140.602

13.970

105.713

8.048

12.061

67.555

8.205

24.882

OFICINAS

EVENTOS

Pão Nosso – Fazendo Arte – Criando Laços 
Um Ser em Destaque – Fique de Olho - 
Diagnóstico Precoce – A Festa é sua! – Chá 
da Vitória – Encontro e Trabalhadores – AMO 
Dançar – Coral Vozes da AMO – AMO em 
Minha Casa – Cativar – Tô Te Esperando – 
Navegação de Pacientes

Carnaval – Dia da Mulher – Dia das Mães - Missa de 
Páscoa – Festa de São João – Dia do Amigo – Dia 
dos Pais – Abertura do Outubro Rosa – Concerto 
Outubro Rosa – Dia das Crianças – Corrida Outubro 
Rosa – Aniversário da AMO – Festa de Natal

SÓ EM 2017,
ALCANÇAMOS

Serviço Social - Psicologia 
Enfermagem - Nutrição – 
Fisioterapia – Grupos de Apoio 
Comunicação - Telemarketing

Feltro – Origami – Próteses 
Mamárias Externas – Fuxico 
Bordado de Sandálias – 
Corte e Costura - Tapeçaria

ARRECADAÇÃO
Campanha de Construção da Sede Própria da AMO - Gincana Solidária 

Mãos Amigas da TV Sergipe – Sorteio de Carro - Sorteio do Apartamento 
da AMO – Campanha de Construção da Nova Casa de Apoio

CONSCIENTIZAÇÃO
Setembro Dourado – Outubro Rosa – Novembro Azul – Dezembro Laranja

Caminhada das Vitoriosas - Audiências Públicas e Sessões Especiais na 
Assembleia Legislativa de Sergipe  e em Câmaras Municipais – Entrega 

de Requerimentos a Parlamentares e Gestores públicos – Participação em 
Encontros, Congressos e Fóruns – Realização de Seminários - Entrevistas 

à Imprensa Local e Nacional – Capacitação direta e indireta de usuários, 
voluntários, colaboradores, estudantes, profissionais da saúde e agentes 

comunitários – Mobilização Social e Midiática.

A associação possui gestão composta por 
uma Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Científico, sendo todos os seus 

integrantes voluntários e não remunerados, 
conforme lei específica. Os Recursos 

Humanos são integrados por trabalhadores 
voluntários e remunerados, segundo 

legislação própria para cada segmento.

•Mais de 150 voluntários e colaboradores;
•Equipes multidisciplinares com 

médico, assistentes sociais, psicólogas, 
enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, 

farmacêuticos, advogados, pedagogas, 
jornalistas e voluntários qualificados.

- Utilidade pública municipal, estadual e federal.
- Certificado Nacional de Entidade Beneficente 

de Assistência Social - CEBAS
- Instituição associada à Confederação 

Nacional de Instituições de Apoio à Criança e 
Adolescente com Câncer - Coniacc

- Instituição associada da Federação Brasileira 
de Instituições Sociais de Apoio à Saúde da 

Mama – Femama
- Instituição membro da Alianza Latina

- Instituição eleita, no ano de 2013, como a 
“melhor instituição social do ano de Sergipe” 

pela Federação Estadual de Entidades 
Comunitárias de Sergipe e pela Confederação 

Nacional das Associações de Moradores.

A Casa de Apoio Anna Garcez é uma unidade operacional da associação, 
fundada em 12 de dezembro de 1997. Recebe esse nome em homenagem à 
voluntária Anna Garcez, que colaborou para criar a associação e que muito 
contribuiu com a primeira casa de apoio da AMO.

A nossa casa tem por objetivo acolher pessoas que estão em tratamento 
oncológico como quimioterapia e radioterapia. Hospeda pessoas que residem 
em outras cidades e que não têm condições de arcar com despesas e 
hospedagem durante o tratamento da doença. Este acolhimento também inclui 
o acompanhante do assistido.

Hoje, a Casa de Apoio integra o Complexo Assistencial Luciano Barreto 
Junior – a sede institucional da Associação, e comporta um andar com quatro 
quartos coletivos e um quarto de isolamento (todos com banheiros com 
acessibilidade), mais de 40 leitos, área de convivência infantil e adulta e um 
refeitório com cozinha semi-industrial e capacidade para até 60 pessoas.

8.205
Hospedagens

1.877
Pessoas beneficiadas

20.760
Cafés da manhã

51.226
Almoços

19.121
Jantares

(dados de 2009 a 2017)

Pessoas já foram 
beneficiadas diretamente

Pessoas beneficiadas 
indiretamente

Atendimentos realizados

Pacotes de fraldas 
descartáveis

Refeições servidas

Suplementos alimentares

Cestas básicas liberadas

Medicamentos fornecidos

Hospedagens liberadas

2.273 Pessoas assistidas
27.868 Atendimentos realizados
19.311 Refeições servidas
1.689 Hospedagens na casa de apoio
379 Novos pacientes cadastrados

*Dados de 2009 a 2017

Materiais hospitalares 
entregues

Telemarketing – bazar 
beneficente – brechó beneficente 

– brechó permanente – carnê 
do contribuinte – boleto 

bancário - loja virtual de doação 
- promoção de eventos culturais 

– campanhas solidárias

Doação de bens materiais – carnê do contribuinte – boleto bancário – 
telemarketing – loja virtual de doação (www.amigosdaoncologia.org.br) – 

depósito em conta (Banco do Brasil nº 108837-8, agência Siqueira Campos 
1224-6 ou Banese nº 100.274-3, agência Augusto Leite/Cirurgia 048)

- Assistido: Para ser assistido é preciso se dirigir ao Serviço da Social da 
associação e apresentar o encaminhamento de um profissional de saúde; 

cópia da biópsia de câncer; cartão do SUS; cartão de matrícula no serviço 
de oncologia; cópia de identidade e CPF; comprovante de residência. E, não 

possuir convênios com planos de saúde.

- Voluntário: Para se tornar um voluntário é preciso ser maior de 18 anos, 
comprovar disponibilidade de horário e, acima de tudo, ter vontade de ajudar. 

Disciplina e habilidade de trabalhar em equipe são princípios fundamentais.


