
A casa AURA acolhe crianças e adolescentes de familias 
que recebem até 1 salário 
brasileiros em busca de tratamento oncológico e transplante. 
atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS) e, por dependerem deste para dar seguimento 
ao tratamento, muitas vezes se deparam com su
saúde da criança comprometida. Para que as familias atendidas tenham condições de 
continuar o tratamento do filho, a Instituição em parceria com o FIA/BH criou o projeto 
"Atenção e Cuidado" que visa fornecer medi
adolescentes durante 12 meses, além de custear uma fonoaudióloga para integrar a equipe 
multidisciplinar da Casa para atendimento integral das crianças
mastigação ouque utilizam sonda, par
o tratamento. 

OBJETIVO GERAL: Contribuir para o prognóstico das crianças e adolescentes em tratamento 
oncológico, hematológico e transplantada

PÚBLICO-ALVO: 100 (cem) crianças e adolescentes de 0 
tratamento oncológico, hematológ
familias em vulnerabilidade social.

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER):
familiar é de 1 (um) salário minimo, com filhos em tratamento oncológico, hematológico e 
em fase de pré e pós transplante. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: O projeto será desenvolvido na sede da Instituição contemplando 
crianças e adolescentes dos diversos Estados do Brasil.

EXECUÇÃO DO PROJETO: 12 (

VALOR TOTAL DO PROJETO: 
cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)

ENTIDADE PROPONENTE: Associação Unificada de Recuperação e Apoio 

CONTATO DA ENTIDADE: (31)

www.aura.org.br

ATENÇÃO E CUIDADO 

A casa AURA acolhe crianças e adolescentes de familias em extrema vulnerabilidade social
que recebem até 1 salário minimo, marginalizadas,provenientes dos diversos Estados 
brasileiros em busca de tratamento oncológico e transplante. 99% de nossos acolhidos 

no Sistema Único de Saúde (SUS) e, por dependerem deste para dar seguimento 
ao tratamento, muitas vezes se deparam com sua morosidade ou falta de recursos
saúde da criança comprometida. Para que as familias atendidas tenham condições de 
continuar o tratamento do filho, a Instituição em parceria com o FIA/BH criou o projeto 
"Atenção e Cuidado" que visa fornecer medicamentos, exames e próteses a 100 crianças e 
adolescentes durante 12 meses, além de custear uma fonoaudióloga para integrar a equipe 

para atendimento integral das crianças com problemas de fala, 
mastigação ouque utilizam sonda, para que tenham uma melhor qualidade de vida durante 

ntribuir para o prognóstico das crianças e adolescentes em tratamento 
oncológico, hematológico e transplantadas, promovendo acesso à saúde. 

crianças e adolescentes de 0 (zero) a 18 (dezoito) 
tratamento oncológico, hematológico e em fase de pré e pós transplantes, advindas de 
familias em vulnerabilidade social. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): 100 (cem) famílias em vulnerabilidade social, cuja renda 
salário minimo, com filhos em tratamento oncológico, hematológico e 

em fase de pré e pós transplante.  

O projeto será desenvolvido na sede da Instituição contemplando 
escentes dos diversos Estados do Brasil. 

(doze) meses 

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 133.554,60 (cento e trinta e três mi
quenta e quatro reais e sessenta centavos) 

Associação Unificada de Recuperação e Apoio -

)3236-5905 ou (31) 98766-7094 

www.aura.org.br 

 

em extrema vulnerabilidade social, 
,provenientes dos diversos Estados 

99% de nossos acolhidos são 
no Sistema Único de Saúde (SUS) e, por dependerem deste para dar seguimento 

a morosidade ou falta de recursos ficando a 
saúde da criança comprometida. Para que as familias atendidas tenham condições de 
continuar o tratamento do filho, a Instituição em parceria com o FIA/BH criou o projeto 

próteses a 100 crianças e 
adolescentes durante 12 meses, além de custear uma fonoaudióloga para integrar a equipe 

com problemas de fala, 
a que tenham uma melhor qualidade de vida durante 

ntribuir para o prognóstico das crianças e adolescentes em tratamento 
 

(dezoito) anos, em 
ico e em fase de pré e pós transplantes, advindas de 

lias em vulnerabilidade social, cuja renda 
salário minimo, com filhos em tratamento oncológico, hematológico e 

O projeto será desenvolvido na sede da Instituição contemplando 

cento e trinta e três mil, quinhentos e 

- AURA 


