
A Casa de Apoio Aura é uma Instituição filantrópica de acolhimento de crianças e 
adolescentes socialmente vulneráveis, em tratamento oncológico, do
transplantados. Os acolhidos na Casa de Apoio passam por um momento delicado de saúde 
marcado pela baixa de imunidade, e alterações significativas nos exames laboratoriais, 
necessitando de avaliação e suporte frequentes .Muitos de nos
quadro secretivo, e hipotonias musculares desencadeados pelo tratamento carecendo de 
cuidados especiais e medicamentos adequados. O projeto "Cuidar Humanizado" visa 
fornecer aos assistidos medicamentos e cuidados especializados des
equipe interdisciplinar (fisioerapeuta e tecnicos de enfermagem) para complementação da 
terapêutica humanizada em prol da saúde e bem estar das crianças adolescentes envolvidas 
no projeto. 

OBJETIVO GERAL: Contribuir para o prognóstico das crianças e adolescentes em tratamento 
oncológico e hematológico ampliando os serviços interdisciplinares especiais voltados para 
apoio integral e humanizado às crianças e adolescentes proven
vulnerabilidade social assistidas na Instituição.

PÚBLICO-ALVO: 100 Crianças e adolescentes de 0 à 18
vulnerabilidade social assistidas na Casa de Apoio 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER):

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: O projeto será desenvolvido na sede da Instituição localizada na 
Rua Jose Lavarine, 100, bairro Para

EXECUÇÃO DO PROJETO:12 meses

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 182.336,45

ENTIDADE PROPONENTE: Associação Unificada de Recuperação e Apoio 

CONTATO DA ENTIDADE:(31) 3236

Site: 

CUIDAR HUMANIZADO 

A Casa de Apoio Aura é uma Instituição filantrópica de acolhimento de crianças e 
adolescentes socialmente vulneráveis, em tratamento oncológico, doenças hematológicas e 
transplantados. Os acolhidos na Casa de Apoio passam por um momento delicado de saúde 
marcado pela baixa de imunidade, e alterações significativas nos exames laboratoriais, 
necessitando de avaliação e suporte frequentes .Muitos de nossos acolhidos apresentam 
quadro secretivo, e hipotonias musculares desencadeados pelo tratamento carecendo de 
cuidados especiais e medicamentos adequados. O projeto "Cuidar Humanizado" visa 
fornecer aos assistidos medicamentos e cuidados especializados desenvolvidos por uma 
equipe interdisciplinar (fisioerapeuta e tecnicos de enfermagem) para complementação da 
terapêutica humanizada em prol da saúde e bem estar das crianças adolescentes envolvidas 

Contribuir para o prognóstico das crianças e adolescentes em tratamento 
e hematológico ampliando os serviços interdisciplinares especiais voltados para 

apoio integral e humanizado às crianças e adolescentes provenientes de familias em 
vulnerabilidade social assistidas na Instituição. 

Crianças e adolescentes de 0 à 18 anos provenientes de familias em 
vulnerabilidade social assistidas na Casa de Apoio - AURA. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): 100 Acompanhantes (Pais ou responsáveis)

O projeto será desenvolvido na sede da Instituição localizada na 
Rua Jose Lavarine, 100, bairro Paraíso, em Belo Horizonte/MG. 

12 meses 

R$ 182.336,45 

Associação Unificada de Recuperação e Apoio -

(31) 3236-5905 / (31) 3282-1128 / (31) 98766-7094

Site: www.aura.org.br 

A Casa de Apoio Aura é uma Instituição filantrópica de acolhimento de crianças e 
enças hematológicas e 

transplantados. Os acolhidos na Casa de Apoio passam por um momento delicado de saúde 
marcado pela baixa de imunidade, e alterações significativas nos exames laboratoriais, 

sos acolhidos apresentam 
quadro secretivo, e hipotonias musculares desencadeados pelo tratamento carecendo de 
cuidados especiais e medicamentos adequados. O projeto "Cuidar Humanizado" visa 

envolvidos por uma 
equipe interdisciplinar (fisioerapeuta e tecnicos de enfermagem) para complementação da 
terapêutica humanizada em prol da saúde e bem estar das crianças adolescentes envolvidas 

Contribuir para o prognóstico das crianças e adolescentes em tratamento 
e hematológico ampliando os serviços interdisciplinares especiais voltados para 
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