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1. APRESENTAÇÃO

Odontologia
para quem é

especial.

No início de Abril de 2016, o Instituto Sorrir para Vida, 
através do apoio da Novartis Oncology, Sanofi e Colgate, via 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(FUMCAD), deu início ao Projeto Sorriso Especial que visa 
oferecer tratamento odontológico para crianças com 
deficiência, doenças sistêmicas, doenças infectocontagiosas, 
alterações comportamentais e temporais.

Através deste projeto buscamos não somente oferecer o 
tratamento em si para os beneficiários, como também instruir 
familiares e cuidadores de como a prevenção e promoção da 
saúde em PCD’s (Pessoas com Deficiência) e Pessoas com 
Câncer, pode proporcionar a conquista de uma qualidade de 
vida melhor.

Diante disso, o conteúdo deste relatório foi organizado para 
demonstrar o empenho por parte de toda a equipe para atingir as metas estabelecidas pela instituição e para 
mostrar a importância que o Instituto Sorrir para Vida tem na vida de todas essas pessoas que ainda buscam um 
atendimento especializado de qualidade e muitas vezes é escasso ou inexistente por parte do poder público.

Nas páginas a seguir, apresentaremos todos os resultados apurados pela instituição no período de janeiro a 
dezembro de 2016. 

Acreditamos que com o apoio de todos os envolvidos, compomos uma parceria que transforma o sorriso de muitas 
pessoas e temos a certeza de podermos realizar muito mais.

Boa leitura!
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2. O INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

Missão
Prestar assistência clínica-odontológica e multiprofissional a pessoas com deficiência, doenças sistêmicas, 
doenças infectocontagiosas, alterações comportamentais e temporais.

Visão
Buscar a melhoria contínua dos serviços oferecidos, tendo como propósito a qualidade de vida dos pacientes, 
atendendo de maneira efetiva suas necessidades.

O Instituto Sorrir para Vida
Criado em julho de 2007, por iniciativa da dentista Marisa Helena de Carvalho, motivada pelo seu histórico de 
enfrentamento do câncer e da médica oncologista, Vanessa de Carvalho Fabrício, o Instituto Sorrir para Vida 
vem atendendo um número grande de pacientes que não têm acesso a cuidados bucais adequados. O Instituto 
disponibiliza tratamentos odontológicos completos, exclusivamente à pacientes de baixa renda (crianças, 
adolescentes, adultos e idosos) em tratamento quimioterápico e/ou radioterápico, por consequência de algum tipo 
de câncer, deficiências, doenças sistêmicas, doenças infectocontagiosas, alterações comportamentais e temporais.

Após completar sua formação profissional em 2007, Dra. Vanessa (vice-presidente) retornou à Santa Casa de São 
Paulo para atuar na área de oncologia, atendendo pacientes em situação de vulnerabilidade social. Dentre eles, 
jovens sob tratamentos quimioterápicos agressivos, com grande incidência de efeitos colaterais, em especial 
a mucosite bucal. A mucosite é a “destruição” da mucosa bucal, ocasionando lesões semelhantes a aftas que 
dificultam a ingestão de alimentos, inclusive líquidos, aumentando, assim, o risco de infecções. 

Certo dia, a Dra. Vanessa pediu à sua tia, Dra. Marisa, para que a ajudasse em um tratamento e, assim, a Dra. 
Marisa atendeu um paciente da Santa Casa em seu consultório particular. Tratava-se de um rapaz de 16 anos com 
mucosite grave, que mal conseguia abrir a boca, mas que poderia melhorar muito com tratamento à base de laser. 
Foi assim que tudo começou.
Um paciente particular presenciando o atendimento a um destes pacientes se propôs a ajudar financeiramente. A 
partir desta iniciativa, ambas decidiram regulamentar este trabalho e fundaram o Instituto Sorrir para Vida.
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Odontologia
para quem é

especial.

Atualmente a instituição recebe fundos de empresas privadas, pessoas físicas, venda de produtos institucionais, eventos, 
campanhas de crowdfunding e bazares. Está cadastrada no Centro de Voluntariado de São Paulo, integrando a rede de 
organizações sociais que acreditam na força transformadora do trabalho voluntário.

Mantém sólida parceria com o FUMCAD e CMDCA desde 2010 e, através desta, obteve financiamento de 3 (três) projetos 
de relevância social. Receberam recursos do fundo os projetos O Bem da Boca, Sorriso do Bem e Sorriso Especial 
(em andamento). Todos com objetivos similares, oferecer tratamento odontológico para pessoas com câncer e com 
deficiências.

Sede: Rua Artur de Azevedo, 483, CEP: 05404-011, São Paulo – SP
CNPJ: 09.665.394/0001-71

Filial: Rua Cônego Eugênio Leite, 442, CEP: 05414-000 São Paulo – SP
CNPJ: 09.665.394/0002-52
Telefone: (11) 3085-1255

Registros e Títulos
Utilidade Púbica Estadual Lei nº 15.415
Registro de OSCIP MJ nº 08071.019119/2009-71
CMDCA Nº 1563/10

Diretoria:  Presidente: Marisa Helena de Carvalho | Vice Presidente: Vanessa de Carvalho Fabricio

Conselho Fiscal: Raul Alejandro Peris | Rita Maria Cabral e Cunha | Edgar Cassila
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3. FATOS MARCANTES

Palestras sobre os
cuidados bucais
para crianças

Curso de
Laserterapia

Inauguração da
nova casa

Dia Mundial das
Boas Ações

Chá da Tarde
Beneficiente

Jantar Beneficiente
Noite Italiana

Palestras sobre os
cuidados bucais
para idosos

Curso de
Biossegurança na
Odontologia

Projeto
Sorriso
Especial

1º EnCiso
Encontro Cientifico
do Institudo Sorrir
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4. O PROJETO SORRIR ESPECIAL

4.1 O PROJETO SORRISO ESPECIAL

 Prestar assistência clínica-odontológica a crianças com necessidades especiais, sendo estas, com 
deficiências, doenças sistêmicas, doenças infectocontagiosas, alterações comportamentais e temporais.

4.2 REGIÃO DE ATUAÇÃO

 Cidade de São Paulo.

4.3 PARCEIROS FINANCEIROS

 Patrocínio via FUMCAD: Colgate, Novartis e Sanofi.

4.4 PARCEIROS INSTITUCIONAIS

 Parceiros de Produtos e Serviços

 • Condor: doação de escovas dentais;
 • Núcleo Radiologia: doação de RX panorâmico;
 • Leão Alimentos e Bebidas: Doação de bebidas;
 • DMC: Doação de produtos para o EnCiSo;
 • Câmara Municipal de São Paulo: Cessão de espaço para o EnCiSo;
 • Colégio Graphein: Doação de recurso para coffee break do EnCiSo;
 • Laboratório Tondelli: Doação de lanches para o EnCiSo;
 • Ecofour: doação de móveis feitos com materiais recicláveis;
 • Clima Set Ar Condicionado Ltda.: doação de materiais para reforma;
 • Grupo Realização: realização de evento beneficente; 07



5. AÇÕES, ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS
REALIZADOS PELO PROJETO SORRISO ESPECIAL

 Parceiros Institucionais

 • Casa Hope: Encaminhamento de pacientes;
 • Apae SP: Encaminhamento de pacientes;
 • Projeto Amplitude: Encaminhamento de pacientes;
 • Fraternidade Irmã Clara: Encaminhamento de pacientes;
 • Fundação Poder Jovem: Encaminhamento de pacientes;
 • O.S.M.T.H – Grão Priorado de São Jorge do Brasil: Encaminhamento de pacientes;
 • Shalom Liga Israelita do Brasil – OAT: Encaminhamento de pacientes;
 • Associação Comunitária Monte Azul: Encaminhamento de pacientes;
 • NURAP: Encaminhamento de pacientes;
 • Associação Cívica Feminina: Encaminhamento de pacientes;
 • Associação Saúde Criança: Encaminhamento de pacientes.

Baseado nos resultados esperados através do Projeto Sorriso Especial, segue abaixo os resultados obtidos no 
primeiro semestre:

 RESULTADOS ESPERADOS:

 • Realização de palestra educativa sobre higienização bucal, a cada dois meses, com o objetivo de instruir 
familiares, cuidadores e pacientes, além de entender a razão pela qual o atendido não tem acesso regular ao 
tratamento odontológico especializado. Serão realizadas seis palestras no prazo de doze meses. Com estas 
informações, trabalhar para reverter este ciclo de desinformação e desinteresse em prosseguir com o tratamento; 08



 • Prestar atendimento odontológico de maneira 
contínua a pacientes com necessidades especiais. Os 
atendimentos serão pré-agendados e realizados no 
consultório odontológico da instituição. O funcionamento 
do consultório será das 09:00 ás 18:00, de segunda a 
sexta feira. A previsão é a realização de seis atendimentos 
diários, totalizando 1.440 atendimentos no prazo de doze 
meses (120 por mês).

 • Buscar o entendimento de todos os envolvidos no cuidado 
do paciente e o mesmo, sobre como o tratamento odontológico pode 
influenciar na sua qualidade de vida, explicando de maneira clara e 
objetiva como isso acontece. Munido deste conhecimento, espera-
se que os mesmos adotem outra postura em relação a alimentação, 
diminuindo a médio e a longo prazo, a incidência de problemas bucais;
 
• Investir em profissionais especializados em tratar este perfil de 
pacientes. Estimular, através de encontros mensais, outros profissionais 
a buscarem conhecimento e especialização nesta área;
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RESULTADOS OBTIDOS:

• Palestras

A Instituição Núcleo de Idosos Coração Materno 
convidou o Instituto Sorrir para Vida para realizar uma 
palestra para os idosos da instituição. No dia 25 de Abril 
as dentistas voluntárias, Dra. Cristina Longhi Bibancos 
e Dra. Aline Narciso deram uma palestra sobre os 
cuidados bucais na terceira idade e tiraram muitas 
dúvidas dos idosos atendidos pelo Núcleo.

No dia 19 de julho as dentistas Marisa Helena e Ana 
Clara deram uma palestra sobre os cuidados bucais 
para crianças, adolescentes e adultos atendidos pela 
Casa Hope que é uma instituição filantrópica que 
oferece apoio biopsicossocial e educacional a crianças 
e adolescentes portadores de câncer e transplantados 
de medula óssea, fígado e rins, juntamente com 
seus acompanhantes. São pessoas com baixo poder 
aquisitivo procedentes de todo o Brasil, que precisam 
de um lugar de apoio ao serem encaminhadas para 
tratamento em São Paulo.

A importância dos cuidados com a higiene bucal de pessoas com câncer e que estão em 
tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia foi o tema abordado na palestra oferecida 
pelas dentistas do Instituto Sorrir. Para as crianças, as dentistas utilizaram recursos lúdicos 
para ensinar escovação, através do vídeo do Dr. Dentuço da Colgate e escovódromo 
realizado no local. Todos os participantes receberam kits de higiene oral contendo um 
nécessaire, uma escova Colgate, fio dental e pasta Colgate. 10



Curso de atualização para os profissionais: Curso de Biossegurança 
na Odontologia 

O Instituto Sorrir Para Vida recebeu a Dra. Fabiana Pernomian, 
da APCD Central, para uma aula sobre Biossegurança, todos os 
colaboradores e voluntários tiveram a oportunidade de participar. 

Biossegurança é o conjunto de medidas voltadas para prevenção, 
minimização ou eliminação de riscos inerentes a saúde do homem, 
dos animais, do meio ambiente, ou a qualidade dos trabalhos 
envolvidos. 

O objetivo é atuar com 
excelência na prestação 
de serviços odontológicos, 
por meio de elevado padrão 
de qualidade, preservando 
a integridade física e a saúde
 do paciente e da equipe 
de trabalho.
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Cursos
O Instituto Sorrir, no intuito de capacitar e melhorar 
cada vez mais a qualidade do atendimento dos pacientes, 
oferece cursos de atualização e aperfeiçoamento para 
todos os profissionais. Foram pagos pela instituição 
7 (sete) cursos de Laserterapia e PDT no atendimento 
odontológico do paciente onco-hematológico ministrado 
pela Faculdade de Odontologia da USP, com duração 
3 dias de aulas teóricas e práticas. Além destes, a 
instituição custeou também 1 curso de fotografia 
odontológica e 2 cursos de ASB (Auxiliar de Saúde Bucal).

12



Atendimentos e procedimentos

A meta estabelecida foi de 120 
atendimentos mensais. De acordo com 
o gráfico que segue, pode-se observar 
o empenho por parte de toda a equipe 
de profissionais e voluntários em 
atingi-las. 
Com isso, constatamos que, depois 
que Instituto Sorrir mudou o local de 
atendimento para uma região mais 
centralizada e com uma rede farta de 
transporte público, ampliou o número 
de consultórios e o número de pessoas 
procurando por tratamento também 
aumentou.
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Quanto aos procedimentos, foram realizados dentre eles o de laserterapia, clínica geral, extração, endodontia, 
periodontia, exodontia, prótese, etc. Segue abaixo todos os procedimentos realizados nos 9 primeiros meses de projeto.
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Cabe ressaltar aqui a importância da laserterapia para o tratamento de pacientes oncológicos. A mucosite oral é uma 
das complicações bucais mais comuns do tratamento oncológico, caracterizada inicialmente por um um eritema 
(vermelhidão na pele), podendo evoluir para ulcerações em toda a boca, gerando muita dor.
A qualidade de vida do paciente é prejudicada em razão da dor intensa e da dificuldade de comer, engolir e falar. Além 
de aumentar o risco de infecções locais e sistêmicas, pode aumentar também o tempo de internação e até mesmo a 
interrupção do tratamento.
Portanto é recomendado o laser terapêutico para tratamento de pacientes oncológicos, pois ele apresenta efeitos 
bioestimuladores, analgésico e anti-inflamatório. No item “depoimentos” desse relatório apresentaremos falas de 
pacientes que constatam esse fato. 17



Pacientes do projeto
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O resultado do primeiro semestre foi:
• 1977 atendimentos realizados com pacientes oncológicos e com deficiência;
• 2016 procedimentos realizados.

6. RESULTADOS

7. VALORAÇÃO DA HORA VOLUNTÁRIA

Para a realização das atividades, a instituição conta com uma equipe de 
dentistas voluntários, que juntos, doaram 1.775 horas de trabalho em prol 
dos atendidos. Destas horas, contabilizamos R$ 272.689,51 o valor de 
horas doadas.
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VALORAÇÃO DA HORA VOLUNTÁRIA

20



A instituição também conta com a colaboração de outros voluntários não dentistas que realizam funções 
administrativas, dentre outras, como digitação e separação de nota fiscal paulista, reiki, organização de materiais, 
etc. Estes, no ano de 2016, doaram 536 horas, o que totalizou em R$ 3.130,24.
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O Instituto Sorrir para Vida manteve sua sede até julho de 2016 em um escritório cedido no bairro Cerqueira César, 
zona oeste de São Paulo e a clínica onde eram realizados os atendimentos, em Santana, zona norte da capital. Com 
os recursos do Projeto Sorriso Especial foi possível alugar um espaço maior, com localização mais acessível, em 
Pinheiros, zona oeste de São Paulo, a 3 quadras de distância da estação do metrô e uma vasta oferta de transporte 
coletivo para todas as regiões da cidade. O espaço foi inteiramente reformado e adaptada para o público atendido. 

A inauguração aconteceu no dia 19 de outubro e teve a participação dos colaboradores, patrocinadores e parceiros 
do Instituto.
A parte inferior da nova casa conta com 3 salas, sendo que atualmente duas delas possuem cadeira odontológica 
para atendimento, 1 sala para esterilização de materiais, 1 sala de espera, 1 copa,1 banheiro adaptado,1 
brinquedoteca e 1 lavanderia. Na parte superior possui 1 escritório, 1 auditório, 1 depósito e 1 banheiro. 

Contamos também com uma vaga para estacionamento de pacientes e rampa de acesso a clínica.
Além de contar com um espaço todo adaptado, o mesmo possui móveis e telhas ecologicamente corretos, feitos a 
partir das embalagens recicladas de creme dental e escovas de dentes usadas.

Os objetos ecológicos foram doados pela empresa parceira EcoFour, responsável por transformar estes resíduos 
em novos produtos.

 Além de colaborar com o meio ambiente, garantindo que esse resíduo retorne em matéria-prima reciclada, a 
iniciativa também ajuda a fomentar a mensagem de educação ambiental e conscientização dos pacientes atendidos 
pela instituição. As embalagens coletadas mensalmente também são enviadas para a Brigada da Saúde Bucal, 
iniciativa da empresa Terracycle em parceria com a Colgate.

8. INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE
DO INSTITUTO SORRIR PARA VIDA
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Fotos da casa nova e da inauguração

Fachada com rampa
e estacionamento. Consultório

ontológico.

Parceiros do Instituto.
Brinquedoteca.

  Banheiro adaptado
Urna e lixeira feita com

tubos de pasta de dente
e de shampoo

Dra. Marisa, presidente do Instituto Sorrir para Vida
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Dia Mundial das Boas Ações

O Dia das Boas Ações é um movimento mundial que convoca cada um para fazer o bem e espalhá-lo pelo mundo.

O Dia das Boas Ações foi apresentado em 2007 pela empresária e filantropa, Shari Arison, e lançado e organizado por 
Ruach Tova (NGO), uma parte da The Ted Arison Family Foundation, o braço filantrópico do Grupo Arison. “Eu acredito 
que se as pessoas pensarem, falarem e fizerem coisas boas, os círculos de bondade crescerão no mundo. O Dia das 
Boas Ações tornou-se o principal dia da partilha e neste ano, indivíduos, crianças de escola, estudantes, soldados e 
empregados de muitas empresas estão se unindo pelo Dia das Boas Ações anual com o objetivo de fazer o bem ao 
próximo”, disse Shari Arison.

Desde o lançamento em 2007, esta tradição anual do bem cresceu de 7.000 participantes em 2007 em Israel para quase 
1 milhão em 2015. Ao se tornar global em 2011 com 10 cidades internacionais, incluindo muitas nos EUA, o Dia das Boas 
Ações começou a unir pessoas em todo o mundo. Em 2012 foi para a Europa e nos uniu com a MTV Global para uma 
campanha de seis semanas em suas plataformas on-line e televisivas, expondo a mensagem a 24 milhões de pessoas ao 
redor do mundo. Em 2013, 16.000 voluntários de 50 países fizeram parte de centenas de projetos, incluindo uma matéria 
na rede ABC de Nova Iorque. Em seguida, o Dia das Boas Ações dobrou o seu alcance em 2014, formando parceria pelo 
segundo ano consecutivo com a ABC Network NYC, e colaborando com organizações de trabalho voluntário como 
parte de uma campanha de grande escala envolvendo TV, rádio, e a mídia social. 500.000 pessoas participaram em 
Israel e 35.000 em todo o mundo.

O Dia das Boas Ações continuou a ganhar impulso e teve o seu melhor dia em 15 de março de 2015. 930.000 
participantes de 61 países participaram de 11.000 projetos, com um total de mais de três milhões de horas de serviço.

Em 2016, o Dia das Boas Ações veio para o Brasil e foi realizado nos dias 8, 9 e 10 de abril pelo Atados, uma plataforma 
social que conecta pessoas e organizações, facilitando o engajamento nas mais diversas possibilidades de voluntariado. 
O fortalecimento dessa rede e a mobilização de voluntários ampliam o impacto das organizações e transformam 
pessoas e comunidades. Especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília contou com mais de 100 ONGs e 
participantes voluntários.

9. O INSTITUTO SORRIR PARA VIDA EM OUTRAS AÇÕES
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Em São Paulo, o Instituto Sorrir para Vida foi uma das ONGs 
participantes. No dia 8, na clínica em que os pacientes são 
atendidos, foi realizada a ação “Semeando o Bem”, onde foram 
entregues mensagens de carinho junto a sementes de plantas 
nativas. Na sexta, dia 9, o Instituto Sorrir, em parceria com o grupo 
Saia na Noite e a loja Adoro Bike, realizou a “Pedalada do Bem”, na 
qual voluntários pedalaram e entregavam mensagens positivas 
para as pessoas que passavam nas ruas. Esta ação possibilitou 
tocar o coração daqueles que estavam pelo caminho, colhendo 
assim, belos sorrisos.

No último dia, todas as ONGs cadastradas no evento reuniram-
se no Parque do Ibirapuera e fizeram suas contribuições para o 
evento. O Instituto Sorrir para Vida realizou atividades voltadas 
para crianças e adolescentes: as voluntárias do Instituto fizeram 
distribuição de escovinhas dentais doadas pela Condor e 
orientações sobre escovação, jogo de tabuleiro educativo com 
atividades sobre odontologia e brincadeiras de pular corda.

Confiram as fotos das atividades que o Instituto Sorrir para Vida 
realizou nos Dias das Boas Ações.

08/04 - Semeando o Bem

09/04 - Pedalada do Bem
Voluntários

da Pedalada.

Mensagens sendo 
entregues para as 
pessoas nas ruas. 25



10/04 - Dia das Boas Ações

Dia das Boas Ações no
Parque do Ibirapuera Atividades de pular corda e jogo 

de tabuleiro realizadas
pelo Instituto Sorrir

Orientação sobre escovação e 
distribuição de escovas dentais
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1º EnCiSo – Encontro Científico do Instituto Sorrir

Com o objetivo de motivar dentistas e estudantes de odontologia a buscarem conhecimento e especialização no 
atendimento de pacientes com deficiências e oncológicos, o Instituto Sorrir para Vida realizou o primeiro Encontro 
Científico.

A estratégia utilizada foi promover discussões sobre o tema pacientes com deficiências e oncológicos, através de 
palestras com especialistas, e, com isso, fortalecer e mobilizar profissionais e estudantes de odontologia para ampliar a 
assistência a esses pacientes, minimizando, assim, a dificuldade ao acesso destas pessoas ao tratamento.

O evento foi realizado no dia 11 de junho na Câmara Municipal de São Paulo e contou com a participação de 150 pessoas, 
dentre estes estudantes e profissionais de odontologia. Os 6 palestrantes convidados abordaram os mais diversos 
e atuais temas, são eles: manejo da doença periodontal em pacientes com síndrome de Down, autismo, laserterapia 
na prevenção e tratamento da mucosite oral em pacientes oncológicos, laserterapia como adjuvante no manejo da 
osteonecrose, xerostomia e herpes e sedação consciente com NO².

Contamos também com a apresentação da APAE de São Paulo com o espetáculo “Sambatuque”. A Cia Artística é 
composta por jovens com Deficiência Intelectual, e o espetáculo tem como principal objetivo fomentar e difundir a 
igualdade através da música e da dança, tendo como pano de fundo elementos carnavalescos, a festa mais popular e 
inclusiva do país. A APAE agitou a abertura do evento com sua apresentação.

De acordo com a análise da pesquisa de 
satisfação dos participantes realizada no 
fim do Encontro, o resultado do evento foi 
relevante, a maioria das avaliações foram 
bastante positivas, isso pode ser constatado 
nos depoimentos a seguir:

“Parabéns pela iniciativa, que prospere a ideia de novos eventos”.
“Achei excelente!”.

“As palestras possuem alto teor científico, confiável”
“Tudo ótimo! Obrigado!”

27



Marisa Helena, presidente
do Instituto Sorrir, abrindo o evento.

Pastas que foram 
entregues na recepção 
do evento doadas pela 
empresa DMC Group.

Participantes no welcome coffee doado pela Leão 
Alimentos e Bebidas e Colégio Graphein.

Apresentação do espetáculo Sambatuque
realizado pela APAE de São Paulo.
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Dra. Luana de Campos e Ms. Cláudia Carrara,
cirurgiãs dentistas que deram palestra sobre laserterapia.

Marcos Flaks, cirurgião dentista que palestrou 
sobre sedação consciente com NO² e à direita 

entrega de certificados.
Chá da Tarde Beneficente

Com o objetivo de arrecadar fundos, o Instituto Sorrir 
para vida realizou um Chá da Tarde Beneficente com bingo, 
no dia 22 de Junho, no restaurante La Quiche. Contamos 
com a participação de 30 pessoas e foram distribuídos 
vários brindes doados por pessoas e empresas.
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Noite Italiana Beneficente

Com o objetivo de arrecadar fundos para 
a reforma do novo espaço da instituição, 
no dia 25 de agosto o Instituto Sorrir para 
Vida em parceria com o Grupo Realização 
e Fratelli Ristorante, realizou uma Jantar 
Italiano Beneficente com sorteio de 
prêmios para todos os participantes. 
Contamos com a participação de mais de 
100 pessoas e o evento foi um sucesso.
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42º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral – Ações exitosas em Odontologia

A Sociedade Brasileira de Estomatologia (SOBEP) é uma entidade científica sem fins lucrativos, que congrega 
cirurgiões-dentistas de todas as regiões do país que se dedicam ao Diagnóstico Bucal, como também, profissionais 
de áreas afins, tais como a Patologia, a Radiologia, a Dermatologia, a Otorrinolaringologia, a Cirurgia Cabeça e 
Pescoço, a Infectologia e a Clínica Geral.

A sessão “Ações Exitosas em 
Odontologia” foi criada a partir de uma 
proposta encaminhada pela Diretoria 
de Ações Sociais. Este ano, esta sessão 
foi realizada em caráter experimental 
e teve como objetivo dar visibilidade a 
ações que geram impacto e aproximam 
a Estomatologia da população.

Para julgamento, os critérios foram 
impacto social e resultados obtidos pela 
iniciativa. Além disso, a preferência do 
público, que se manifestou através da 
internet, sendo apurados 982 votos. O 
trabalho realizado pelo Instituto Sorrir 
Para Vida concorreu, e foi um dos dez 
finalistas. 
Ao lado o certificado de participação.
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No mês de Abril, a instituição recebeu um convite para participar de uma entrevista no programa Santa Receita, 
exibido pela Rede Aparecida de Comunicação, apresentado pela Claudete Troiano. A presidente do Instituto, Dra. 
Marisa Helena Carvalho, falou como foi sua luta para vencer o câncer e sobre o trabalho realizado pela instituição, 
focado em odontologia para pessoas com 
câncer e com  deficiências. O espaço 
concedido foi de 15 minutos e a entrevista foi 
ao vivo no dia 26 de Abril, às 15h.

No final do mês de junho, o convite foi feito 
para participar de duas entrevistas com a ABO 
(Associação Brasileira de Odontologia): uma foi 
com a dentista e especialista em atendimento 
a pacientes com necessidades especiais, Aline 
Narciso, que falou da sua experiência como 
voluntária no Instituto Sorrir para Vida e o 
prazer que sente em realizar esse grandioso 
trabalho; a outra foi com a Danielle Vanzella, 
coordenadora institucional do Instituto que 
falou um pouco das dificuldades encontradas 
na captação de recursos  e o impacto na 
continuidade dos mesmos, sem que isso afeto 
número de atendimentos.

Claudete Troiano e Dra. Marisa Helena no Programa Santa Receita
Link da entrevista completa: https://www.facebook.com/instituto.sorrirparavida.5/videos/1010879519006973/

10. INSTITUTO SORRIR PARA VIDA NA MÍDIA
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Link da entrevista completa: http://www.abo.org.br/site/#/noticias/2016/06/muito-amor-para-atender-a-pacientes-especiais
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Link da entrevista: https://issuu.com/agenciacadaris/docs/2239_004_jornal_da_abo__157
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Link da entrevista: http://saudebucal.ig.com.br/idades/2016-10-04/criancas-e-ate-bebes-podem-ter-mau-halito.html
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11. ORÇAMENTO ANUAL
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12. CAPTAÇÃO DE RECURSO

39



“Primeira consulta do Enzo com a dentista. Ele entrou, sentou e ficou olhando ao redor super curioso. Deitou e ficou 
quietinho esperando o que ia acontecer. Deixou a Dra. olhar sua boca com o espelhinho, e com um pouco de desagrado, 
mas sem escândalo deixou ela fazer a limpeza e aplicar flúor. Enzo me surpreende todos os dias. Está realmente virando 
um mocinho. Ah ... ela até passou o fio dental e deu a ideia de usar um fio dental que já vem pronto pra usar.”
Mãe do Enzo, paciente especial do Sorrir, contando como foi o primeiro atendimento odontológico do seu filho.

“A casa sonhada por todos se faz real neste projeto ambicioso e audacioso. Cuidar 
de quem nem esperança de um amanhã tem, e em nossas mãos poder viver o 
presente com dignidade. Agradeço a todos que fazem isto realidade, e aos que 
acreditam, como nós, num mundo melhor: Sanofi, Colgate e Novartis.”
Dra. Jane Sanches, dentista voluntária do Instituto Sorrir para Vida.

13. DEPOIMENTOS

“Muito mais do que eu esperava! Excelente! Me senti cuidada. Uma oportunidade 
única de ser atendida com dignidade e excelência! Nunca tive acesso para tratar, é 
tão bom. Só elogios [ao Instituto e profissionais]: excelentes! Que Deus abençoe todos 
os envolvidos! E que o projeto atenda cada vez mais pessoas que precisam!!!.”
Paciente oncológico.
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“Bom, após meses buscando sem sucesso nenhum, algum profissional competente para cuidar das dores de dente que, por 
conta de um tratamento oncológico é submetida a aplicação de um medicamento chamado ZOMETA, era extremamente 
importante que o dentista tivesse conhecimento deste medicamento. A jornada foi árdua, devido a insegurança e falta de 
conhecimento dos profissionais por onde passamos, era nítido que o que mais importava era o valor do tratamento... Ao 
termos conhecimento do Instituto Sorriso, acabei vindo com minha mãe para 
uma entrevista e, confesso, vim totalmente incrédulo. Pasmem, em menos de 10 minutos minha mãe já estava iniciando o seu 
tratamento com a Dra. Marisa... Uma pessoa segura e com o mais alto conhecimento no que faz. Mulher iluminada, um 
anjo que apareceu na vida de minha mãe...
Conheci poucas pessoas em minha vida com tamanha segurança, confiança e competência no que faz! 
Sem contar a equipe de enfermeiras, quanta delicadeza e atenção. Não tenho palavras para expressar a satisfação de 
poder contar com vocês! Parabéns e obrigado.”
Paciente oncológico.

“Tratamento digno e com muito carinho e humanizado. 
Minha boca ficou mais bonita. [o instituto significa pra 
mim] dedicação, bondade, amigos sempre junto na causa. 
Muito bom atendimento e dedicação.”
Paciente oncológico.

“Achei que não ia sorrir mais, agora sim. Deu mais 
ânimo para trabalhar e conversar... o jeito como atende, 
sempre alegre... Tudo de bom. [...] Tudo está ótimo, 
parabéns!”
Paciente oncológico.
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Tudo o que um paciente nas minhas condições precisa, 
supera todas as minhas expectativas. Não tenho palavras 
para agradecer. Não sei o que seria de mim sem o 
maravilhoso atendimento que recebi aqui.”
Paciente oncológico.

“Dra. Parabéns!!! Aquece o meu coração saber que o 
mesmo carinho, competência e amor que a minha irmã 
recebeu, continua sendo distribuído a todos que chegam 
aí. Um grande beijo no coração de todos que participam 
desse projeto maravilhoso. Gratidão!!!“
Daniel, irmão de paciente do Instituto Sorrir.

“O Instituto faz parte da minha vida! Sem ele talvez 
hoje não estaria fazendo este comentário! Dra Marisa 
e toda equipe, vocês, pelo que fazem, merecem tudo 
de bom! Tenho Câncer de Laringe, e a quimioterapia 
causou mucosite, que graças a Deus, e o Instituto que 
fez durante 10 meses tratamento com laser, hoje estou 
curado! Um abraço pra todos!
Djalma, paciente oncológico.

“Vida nova para minha filha. A importância foi tão 
grande que melhorou até o comportamento, hoje ela sorri 
para a vida.”
Aline, mãe de paciente especial.
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Embora no Brasil concentre 19% dos dentistas do mundo – o que equivale a 276.558 profissionais, segundo o 
Conselho Federal de Odontologia - temos um quadro alarmante quando se diz respeito à saúde bucal, mais 
especificamente quando falamos de pessoas com deficiência, pois, deste universo de quase trezentos mil dentistas, 
apenas 582 (o que corresponde a 0,21%) são especializados em tratamento para pessoas com necessidades 
especiais.

Apesar de o Governo Federal ter criado em 2004 o Programa Brasil Sorridente para amenizar o quadro precário da 
falta de assistência odontológica, pode-se verificar através de uma pesquisa realizada pela Data Folha, em Abril de 
2014 com 2085 pessoas de 133 municípios de pequeno, médio e grande porte, em cidades da região metropolitana 
e interior, que 20% das pessoas não vão ao dentista por falta de condições financeiras, 46% consideram difícil 
o acesso ao atendimento de um dentista, e 62% discordam que na cidade onde mora há várias opções de 
atendimento odontológico gratuito.

Quando se fala de odontologia voltada para pessoas com deficiência, os dados são ainda mais nefastos. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 10% da população mundial é portadora de algum tipo de deficiência, 
sendo que a maioria desses indivíduos está em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e apenas 2% 
dessas pessoas recebem atendimento adequado voltado para as suas necessidades.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A solidariedade no contexto das necessidades frente às patologias, é estar 
com a pessoa e deixá-la ser, não como gostaríamos que ela fosse, mas como 
ela é na realidade nua e crua de suas opções ou não, de vida. Nem rir, nem 
chorar, mas compreender com empatia e agir samaritanamente”.
Leo Pessini.
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No Brasil, de acordo com o censo do ano de 2000, 24,5 milhões de pessoas possuem algum tipo de incapacidade, 
sendo que este número corresponde a 14,5% da população.

Trazendo essa realidade para a odontologia, os pacientes portadores de necessidades especiais requerem um 
tratamento odontológico diferenciado devido às limitações determinadas por sua deficiência. A qualidade da 
higiene bucal está relacionada ao quadro clínico do paciente, tendo os indivíduos com problemas de motricidade e 
inteligência, a higiene bucal comprometida.

As transformações sociais ocorridas evidenciam a responsabilidade da odontologia no processo de inclusão 
da pessoa com deficiência. No entanto, a odontologia ainda apresenta uma carência de profissionais que se 
disponham a cuidar dessa parcela da população. Isso acontece devido ao despreparo dos profissionais e também 
devido às condições financeiras da maior parte destes indivíduos, que não podem arcar com o custo de tratamento 
particular e vão depender da assistência odontológica oferecida pelo serviço público. Além disso, as condições 
relacionadas a situação da saúde bucal dos pacientes com necessidades especiais ainda é pouco investigada no 
Brasil.

Felizmente, além do Brasil Sorridente, outras iniciativas de Organizações Não Governamentais, como o Instituto 
Sorrir para Vida, têm se destacado, aos poucos, na transformação deste cenário. Na medida em que se identificam 
pessoas com necessidades especiais e oncológicas, em situação de vulnerabilidade social, com necessidades de 
tratamento odontológico, os procedimentos e orientações são realizados por ordem de prioridade.

Contudo, sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer e sabemos também que um sonho só se realiza 
por meio de ações conjuntas, verdadeiras e permanentes. E o sonho de mudar esse quadro se aproxima cada vez 
mais da realidade dos nossos atendidos por temos o apoio e parceria dos voluntários, das organizações sociais e de 
empresas engajadas.
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Na verdade, todos os que se dispõem a doar seu tempo, suas habilidades, seu talento, seus recursos, sua empresa, 
sua paciência, seu amor, tornam o mundo melhor.

Na realização de mais uma etapa para a concretização de alguns sonhos, pudemos contar com a contribuição 
da Colgate, Novartis e Sanofi, via FUMCAD, para que pessoas possam ter acesso a um tratamento digno e de 
qualidade.

 Desta forma, queremos agradecer imensamente a colaboração das empresas patrocinadoras e FUMCAD. É 
sempre muito bom poder contar com quem se identifica com a nossa causa. Enche-nos de alegria e energia para 
continuar o trabalho que se faz cada vez mais necessário.

À Colgate, Novartis, Sanofi e FUMCAD fica o nosso agradecimento!
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Odontologia
para quem é

especial.

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

Diretoria:
Marisa Helena de Carvalho – Presidente
Vanessa de Carvalho Fabricio -  Vice-Presidente

Institucional:
Danielle Vanzella – Coordenadora Institucional

Equipe do Projeto Sorriso Especial 
Nayane Souza – Analista de Projetos
Marcela Silva – Supervisora de Projetos
Jovelice Santos – Enfermeira
Fernanda Santos – Auxiliar de Serviços Gerais

É uma honra contarmos com a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
FUMCAD, CMDCA, SMDHC/SP, Colgate, Novartis e Sanofi,

como parceiros do PROJETO SORRISO ESPECIAL
Aos nossos parceiros, o nosso muito obrigado!

São Paulo/2016.

Marisa Helena de Carvalho
Presidente

15. EQUIPE

46


