


Quem Somos: 

A AURA - Associação Unificada de Recuperação e Apoio, fundada em fevereiro de 

1998, é uma organização sem fins lucrativos, que desde 2000, cuida de crianças 

e adolescentes com câncer. Em 2018 a AURA completa 20 anos de existência. 

 



Quem Somos: 

Em seu início a AURA tinha como missão prestar assistência psicossocial às 

pessoas portadoras de doenças crônicas evolutivas em geral, bem como acolher 

de forma sistematizada e multidisciplinar a suas famílias. 

Com o decorrer do tempo a equipe detectou que a maior demanda correspondia 

a crianças e adolescentes com câncer. 

 

 



Quem Somos: 

Em maio de 2000 a Associação foca seus esforços em atender crianças e 

adolescentes com câncer. Neste mesmo mês é criada a Casa de Apoio AURA, 

com o objetivo de acolher crianças, adolescentes com câncer e seus familiares 

que vêm de cidades do interior e de outros estados realizar tratamento em Belo 

Horizonte. 

 

 

 



Missão:  

Acolher crianças e adolescentes com câncer ou doenças hematológicas e seus familiares, por 

meio de uma assistência interdisciplinar humanizada, visando melhorar a qualidade de vida e 

atender integralmente as necessidades surgidas no processo de adoecimento. 

 

 

 

Valores:  

Perseverança, Inovação, Transparência, Gentileza, Solidariedade e Ética. 

 

Visão:  

Ser reconhecida como referência no atendimento de seu público alvo, buscando 

contemplar um número crescente de assistidos. 

 



O que oferecemos: 

● Hospedagem;                                                                        

● Enfermagem 24 horas; 

● Serviço Social;                                                                      

● Psicologia; 

● Pedagogia;                                                                        

● Fonoaudiologia; 

● Fisioterapia;                                                                          

● Nutrição; 

●  Brinquedoteca;                                                                    

● Biblioteca; 

● Laboratório de informática;                                      

● Oficinas de capacitação e 

artesanais; 

● Transporte para rodoviária, 

hospitais, consultas, sessões de 

tratamento; 

● Exames diagnósticos, 

medicamentos, órteses, próteses 

dentre outros quando solicitados 

pelos médicos. 



A Casa de Apoio desenvolve diversos projetos/programas, sempre procurando 

oferecer aos seus assistidos um suporte terapêutico global para além da estadia, 

incluindo também as famílias enquanto durar o tratamento. Para isso 

desenvolvemos alguns programas específicos: 

 

 

 



Programa “Comer bem”: 

Possibilita às crianças/adolescentes e seus acompanhantes uma alimentação balanceada e variada, com 

orientação de um nutricionista, fornecendo gratuitamente todas refeições e suplementos alimentares 

em casos de alimentação diferenciada. 

 

 

 

 

Programa: “Brincar Terapêutico”: 

Série de atividades lúdicas, recreativas, culturais e pedagógicas em um espaço dentro da casa de apoio, 

sob a orientação de profissionais. Estas atividades buscam melhorar o desenvolvimento das crianças, 

aprimorando habilidades e estimulando a constituição de espaços de convivência. 

 

 

 

 

 



Programa: “Transportando Vidas”: 

Visa disponibilizar o transporte aos assistidos e seus acompanhantes para os hospitais, clínicas e 

ambulatórios de forma totalmente gratuita através de automóveis próprios ou custeio de táxis em casos 

emergenciais. 

 

 

 

Programa: “Fazendo o Bem”: 

Oferece apoio para obtenção de medicamentos, exames, próteses e órteses, cadeiras de rodas, óculos, 

consultas médicas, odontológicas, dentre outros, aos assistidos de forma totalmente gratuita. O serviço 

ainda é estendido a todos os membros da família. Portanto, se os pais ou irmãos dos assistidos precisam 

de consultas particulares (médicas ou odontológicas) fisioterapias, medicamentos ou outros benefícios, 

a Instituição procura ajudá-los. 

 

 

 

 

 

 

 



Programa: “Oficinas Artesanais”: 

Foi criado como mecanismo para o enfrentamento da pobreza familiar dos assistidos pela AURA. 

Buscamos subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que garantam aos assistidos meios para a 

capacidade produtiva financeira e melhoria das condições gerais de subsistência, através de formas de 

produção de materiais artesanais.                            

 

Programa: “Suporte Educacional”: 

Oferece reforço escolar e alfabetização a todas as crianças/adolescentes  hospedadas, e, para os 

assistidos que não estão hospedados realiza a articulação com as respectivas escolas para garantia de 

seu direito. 

 

 

 

 



Projeto “Conhecendo seus direitos”: 

Orienta os assistidos sobre seus direitos como cidadão.   Divulgando a política de assistência social, a 

politica de saúde, dentre outras, no intuito de fortalecer o protagonismo dos usuários na defesa dos 

seus direitos de cidadania e promover o acesso e efetivação dos direitos à proteção social. 

 

 

Projeto “Fazendo o Bem” 

Proporciona aos assistidos e às suas famílias mecanismos de auxilio para o enfrentamento de situações 

adversas que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. O benefício pode ser oferecido pela 

Instituição, tais com cesta básica, enxoval apoio às mães gestantes, etc. 

 

 

 

 

 



Perfil dos Assistidos: 

Assistimos crianças e adolescente de 0 a 18 anos, em tratamento de câncer em 

Belo Horizonte, muitas vezes vindos do interior ou de outros estados. 

Observando nosso banco de dados a renda familiar dos assistidos varia de 1 a 2 

salários mínimos e seu núcleo familiar é de em média 5 pessoas. 

 

 



Ao todo mais de 1040 crianças/adolescentes já passaram pela nossa instituição. 

Procedentes de 271 municípios de Minas além de municípios de outros estados 

como Bahia, São Paulo, Acre, Pará e Espírito Santo. 

 

 



Até 2017 já oferecemos mais de 497.365 refeições e doamos mais de 12.791 

cestas básicas para famílias de crianças em tratamento contra o câncer. 

 

 

 



A Casa de Apoio já passou por diversos endereços em seus 20 anos. Atualmente, 

após anos de esforços, conseguimos realizar um nosso grande sonho de construir 

nossa sede própria para atender estes assistidos com mais conforto e qualidade. 

 

 



Ambiente Externo 



Ambiente de Fisioterapia e Fonoaudiologia 



Biblioteca 



Cozinha 



Refeitório 



Quarto 



Brinquedoteca 



Sala de Aula 



Sala de Oficinas 



Nos acompanhe também pelas redes sociais: 

facebook.com/casadeapoioaura 

instagram.com/casadeapoioaura 

twitter.com/casadeapoioaura 

 

 

 

https://www.facebook.com/casadeapoioaura/
https://www.facebook.com/casadeapoioaura/
https://www.facebook.com/casadeapoioaura/
https://www.instagram.com/casadeapoioaura/
https://www.instagram.com/casadeapoioaura/
https://www.instagram.com/casadeapoioaura/
https://twitter.com/casadeapoioaura
https://twitter.com/casadeapoioaura
https://twitter.com/casadeapoioaura


Muito 

Obrigado! 

Rua José Lavarine, 100 – Santa Efigênia, Belo Horizonte.  

(31) 3282-1128 

www.aura.org.br 

 
 

 


