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Quanto vale um sorriso? 
 
 
 
Foi com essa pergunta estampada em nossa camiseta institucional 
que iniciamos o ano de 2017 e também foi com ela em mente que 
construímos um 2017 de mudanças na vida de muita gente. 
 
Marcamos esta grande mudança com a execução de novos 
projetos e novos parceiros que acreditaram na nossa causa. 
Também contamos com o conhecimento, amor e disposição de 34 
profissionais para transformar sorrisos de pacientes oncológicos e 
com deficiência gratuitamente. 
 
Ainda não conseguimos mensurar quanto vale um sorriso, mas 
temos a certeza que é a expressão mais bela e alegre que 
conseguimos oferecer aos beneficiários. Também queremos cada 
vez mais reinventar nosso trabalho e promover grandes 
transformações positivas na vida de muito mais pessoas.  
E em 2018 vamos continuar nos desafiando rumo a esse objetivo. 
 
Mais uma vez, contamos com você nesta jornada!  
Um abraço e uma boa leitura! 

 



19% dos dentistas do mundo concentram-se no Brasil  
o equivalente a 276.558 profissionais.  
 
Apenas 582 dentistas são especialistas em tratar pessoas com  
deficiência e/ou doenças sistêmicas, como o câncer. 
 
Há cerca de 1,2 milhões de novos casos de pessoas com câncer  
entre 2018 e 2019. 
 

Em 2010, haviam 45,6 milhões de pessoas com deficiência.  
 

Mais de 200 mil pessoas com câncer morrem por ano. 
 

A muscosite oral atinge 90% dos pacientes em tratamento de radioterapia na 
cabeça e no pescoço e a laserterapia não é ofertada pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
 
No Instituto Sorrir a irradiação laser é feita de forma gratuita.  

CENÁRIO ATUAL



O Instituto Sorrir Para Vida foi criado em 2007 por iniciativa de duas 
mulheres, a dentista Mar  isa Helena de Carvalho (motivada pelo 
seu enfrentamento do câncer) e pela médica oncologista Vanessa 
de Carvalho Fabrício. 
Compartilhando conhecimento e propósito de vida, estas duas 
profissionais uniram-se por uma causa em comum, oferecer  
qualidade de vida para pessoas com câncer, através do  
tratamento odontológico de qualidade e gratuito. 
 
Anos depois, o atendimento foi ampliado, passando a oferecer 
tratamento odontológico para pessoas com deficiências. 

	  
MISSÃO 
Proporcionar assistência clínica-odontológica a pacientes 
com câncer e com deficiência, auxiliando seus familiares, 
cuidadores e o próprio paciente, na busca conjunta de 
melhorias em sua qualidade de vida. 

VISÃO 
Construiremos uma sociedade na qual todas as 
pessoas tenham acesso a odontologia de qualidade, 
sejam tratadas com respeito e dignidade e tenham 
oportunidades iguais para se desenvolver e trazer à 
tona suas capacidades.	  
	  

VALORES 
Responsabilidade, Transparência , Excelência, 
Diversidade e Parceria .



CERTIFICAÇÕES

   NÍVEL NACIONAL 
 
Registo de Organização 
da Sociedade Civil de  
Interesse Público – OSCIP 
 
Great Place to work 
melhores Ongs para se 
trabalhar – GPTW  

ESTADO DE  
SÃO PAULO 

 
Registo no Conselho  
Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
CONDECA 
 
Certificado de Regularidade 
Cadastral de Entidades 
CRCE 
 
Utilidade Pública Estadual 

     MUNICÍPIO DE  
       SÃO PAULO 
 
Registo no Conselho  
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
CMDCA 
 
Registo no Conselho  
Regional de Odontologia 
de São Paulo – CRO - SP 



Linha
Do 
tempo

2016 

2014 

2013 

2012 

2009 

2017 

Fundação do Instituto Sorrir para Vida 
Parceria com a Santa Casa de Misericórdia de SP para 

encaminhamento dos pacientes com câncer 

Projeto O Bem da Boca 

Expansão 
Expansão dos atendimentos para pessoas com deficiência 

Projeto Sorriso  Gentil

Projeto Sorriso Especial  
Mudança de local da sede. Projeto Sorriso Especial e 

primeira auditoria externa 

Projeto Sorrisão e Céu da Boca 
Aumento do número de beneficiários e de voluntários. 

Projetos Sorrisão e Céu da Boca. Segunda auditoria externa 



Número de novos pacientes Número atendimentos 
realizados 

Número de procedimentos 
realizados 

Principais números	  

Aumento do número de novos 
pacientes 
em 2016 devido à mudança de 
endereço. 

Aumento do número de atendimentos 
realizados em 2017 devido ao 
aumento do número de voluntários 
atuantes. 

Laserterapia, cirugia, ortodontia, 
periodontia, exodontia, etc 



Número de horas doadas 
pelos voluntários 

Valoração da hora 
voluntária em real 

Principais números 
voluntariado	  



Atendimento 
odontológico para 
pessoas com câncer 
e com deficiência 

Escopo de atuação	  

INSTITUTO 
SORRIR 
PARA 
VIDA 

Projeto Sorriso Especial 

Atendimento odontológico 
para pessoas com câncer 
e com deficiência 

Projeto Céu da Boca 

Capacitação de cuidadores na 
utilização de recursos e técnicas 
auxiliares para facilitar a higiene 
oral de crianças e adolescentes 
com Paralisia Cerebral e/ou 
dificuldade motora  

Projeto Sorrisão 

Objetiva prevenir doenças 
bucais, através de oficinas 
de educação de higiene 
oral para cuidadores e 
crianças e adolescentes 
com deficiência 



Nossa atuação é dividida em projetos que têm objetivos, público-alvo e atividades diferentes, 

mas com uma missão única de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, não só através do 

atendimento odontológico, mas os educando e educando suas famílias de forma frequente 

quanto à escovação e introduzindo esse hábito na rotina delas, pois é a maneira mais eficaz, 

efetiva, de baixo custo e eficiente, de se ter uma saúde bucal saudável e evitar futuros 

problemas relacionados à boca. Em 2017 realizamos três projetos: Sorriso Especial, Sorrisão e 

Céu da Boca. 

PROJETOS	  

PROJETO  
SORRISO  
ESPESCIAL 

PROJETO  
SORRISÃO 

PROJETO  
CÉU DA  
BOCA 



PROJETO
SORRISO
ESPECIAL	  



PROJETO SORRISO ESPECIAL	  

COMO FUNCIONA O SORRISO ESPECIAL 

Encaminhamento das crianças e adolescentes através das instituições ou 
através de demanda espontânea; 

O objetivo do Sorriso Especial é prestar assistência clínica-odontológica a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social com deficiência, doenças sistêmicas, doenças infectocontagiosas, 
alterações comportamentais e temporais. Este é um projeto financiado pelas empresas Novartis, 
Sanofi e Colgate, via FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). 

1 

2 

3 

Entrevista de triagem com a assistente social da instituição para avaliar se a 
família se enquadra no perfil do projeto; 

Abordagem odontológica: é composta de uma aproximação com o paciente e seus familiares. O dentista 
especialista irá avaliar a qualidade da saúde do paciente, analisará exames pré-existentes referentes à saúde 
geral, realizará o exame bucal, avaliará o comportamento do paciente, dos familiares, e o relacionamento 
entre ambos, conversando com o cuidador. Feito isso, o profissional irá determinar o tratamento e prosseguir o 
agendamento das consultas. 
 



“Primeira consulta do Enzo com a dentista. 
Ele entrou, sentou e ficou olhando ao redor 
supercurioso. 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 que já vem pronto pra 
usar.”  
Regiane, mãe do Enzo. 



PROJETO SORRISO ESPECIAL	  

2287 ATENDIMENTOS  
REALIZADOS 

A meta de atendimentos do projeto é de 1440 atendimentos no ano, ela não só foi 
atingida, como superada, conforme podemos observar nos resultados abaixo:  

3095 PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS 

74 NOVOS PACIENTES 
ENTRE 3 E 18 ANOS 
CADASTRADOS  E 

ATENDIDOS 

28 DENTISTAS 
VOLUNTÁRIOS QUE 

DOARAM SEU TEMPO 
E TALENTO NOS 
ATENDIMENTOS 



PROJETO SORRISO ESPECIAL	  
"Vocês são maravilhosos! 

Meu filho quando começou o 

tratamento tinha pavor por causa de 

outros lugares aonde eu o havia 

levado. Mas quando começou o 

tratamento com vocês, quando ele 

sentia qualquer coisa me avisava e 

eu falava para ele: “vamos no 

dentista”, ele rapidamente respondia 

que sim PORQUE VOCÊS SEMPRE 

PASSARAM CONFIANÇA PARA 

ELE. Deus abençoe sempre esse 

projeto lindo. Obrigada por nos fazer 

felizes! 

Sou mãe do Jonas Henrique, 

paciente deste projeto maravilhoso.” 

“Não tenho palavras pra agradecer, tenho do fundo 

do coração GRATIDÃO! Eu e meu marido 

procuramos tratamento pra nossa Júlia, ela chorava 

de dor de dente fazia vários meses, não 

conseguíamos dormir. Em todos os consultórios que 

íamos ela entrava em crise e recebíamos a mesma 

resposta: “não temos condições de atender a filha de 

vocês”. Quando chegamos no Instituto Sorrir Para 

Vida estávamos desesperados e queríamos muito 

encontrar profissionais que pudessem nos ajudar, 

MAS NA VERDADE ENCONTRAMOS MAIS DO 

QUE PROFISSIONAIS ENCONTRAMOS ANJOS! 

A vocês, Dra. Aline e Dra. Cristina, toda nossa 

admiração e respeito. Nossa filha foi atendida (e não 

foi nada, nada fácil...) Mas o tempo inteiro vocês 

mantêm o mesmo sorriso, paciência e muito amor. 

Quem tem uma criança especial sabe o quanto é 

difícil visitar o dentista. MAS SABER QUE ELA PODE 

TER O TRATAMENTO ADEQUADO E VOLTAR PRA 

CASA SEM DOR, NÃO TEM PREÇO! Por isso, Dra. 

Aline, Dra. Cristina e toda equipe Muito obrigada!” 

Silvana, mãe da paciente Júlia. 

“É TANTO AMOR ENVOLVIDO QUE 

TRANSBORDA... 

Muito, muito, muito obrigada pelo 

carinho que transmitem não só para 

minha princesa, mas para todos nós. 

Amamos vocês!” 

 

 

“Vocês não imaginam quanto carinho 

e GRATIDÃO temos por todos vocês. 

Deus abençoe sempre.” 
Mãe e irmã de paciente. 



PROJETO
SORRISÃO



PROJETo sorrisão	  

149 ATENDIMENTOS 

O Sorrisão trata-se de uma ação de prevenção na qual os dentistas voluntários realizam orientações 

sobre saúde bucal, profilaxia e alguns procedimentos com as crianças e adolescentes do Projeto 

Sorriso Especial. Os pacientes foram divididos em 3 grupos e cada um deles teve um acompanhamento 

de 3 meses para maior efetividade das ações de prevenção, totalizando, assim, 9 meses de projeto. 

9 DENTISTAS VOLUNTÁRIOS 
PARTICIPANTES DAS AÇÕES 

DE PREVENÇÃO 

68 PACIENTES E 
CUIDADORES 

BENEFICIADOS DIRETA 
E INDIRETAMENTE 

RESULTADOS	  OBTIDOS	  NO	  SORRISÃO	  



PROJETo sorrisão	  

“O que mudou pra mim em relação ao tratamento dele aqui foi a escovação.  
Eu aprendi a ensina-lo a escovar os dentes. A troca com as mães foi 
importantíssimo, aqui é sempre um aprendizado, uma ensinando pra outra. Eu na 
idade que estou não sabia como escovar os dentes direito e aí facilitou pra mim.”  
 
Inara, mãe do Milton. 



PROJETO
CÉU DA BOCA



PROJETO CÉU DA BOCA	  

Dom de Acolher: foco na qualidade do atendimento, acolhimento e gestão 
operacional. 

O Instituto Sorrir Para Vida, no ano de 2017, classificou-se entre as 11 instituições atuantes de várias 
regiões do Brasil para receber a capacitação do Projeto Dom do Grupo Fleury,  uma iniciativa que visa 
apresentar conceitos inovadores de gestão, qualidade e inovação em todos os pontos do processo de 
atendimento, e propiciar a reflexão sobre os impactos e benefícios desses conceitos para o atendido e 
para a excelência da organização. O Projeto Dom possui três eixos temáticos:  

1 

2 

3 

Dom de Transformar: apresentação de ferramentas para transformar o dia a 
dia da organização visando à sustentabilidade. 

Dom de Gerir: expertises para gestão de atendimento de qualidade. 

E foi a partir desta iniciativa que nasceu o Projeto Céu da Boca, que objetiva capacitar cuidadores na 
utilização de recursos e técnicas auxiliares (abridores de boca caseiro) para facilitar a higiene oral de 
crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral e/ou com dificuldade motora. Foram três meses de 
projeto utilizando todos os conceitos apresentados na capacitação e acompanhado por especialistas 
do Grupo Fleury 



PROJETo CÉU DA BOCA	  

“Me ajudou muito a aprender mais, a usar alguns objetos na boca na hora da 
escovação pra ficar mais fácil, pra eu me sentir mais segura, o Caíque também. Foi 
uma experiência muito boa, porque às vezes a gente escova os dentes achando 
que está escovando certo e com aquela experiência eu vi que ficou bem mais fácil, 
e vou passar isso pro meu filho também.”  
 
Valdete, mãe do Caíque 



PROJETo CÉU DA BOCA	  
No decorrer do projeto a equipe teve um insight: pensar 
numa forma de acolher os cuidadores. O perfil da grande 
maior ia deles é de mulheres que se dedicam 
exclusivamente aos seus filhos e à casa, esquecendo da 
sua própria identidade, vivendo apenas a identidade “mãe”.  
Então, oferecemos um dia em que elas pudessem melhorar 
sua autoimagem, cuidando da pele, cabelo, fazendo 
massagem e maquiagem. Foi um momento delas se 
olharem e cuidarem um pouco de si, realçando a beleza de 
cada uma e assim, sentindo-se especiais. 
 
A experiência foi muito além do esperado. Um dia mágico 
e único para essas mães. Elas relataram estar radiantes, 
algumas disseram estar se sentindo “diva”, muitas se 
emocionaram falando que não têm tempo para cuidar de si, 
que acabam esquecendo delas mesmas e agradeceram a 
oportunidade.  
O resultado foi percebido através do olhar de felicidade e 
gratidão de cada uma delas. 
 



PERFIL DOS PACIENTES ANTES 
DO INÍCIO DO PROJETO 

PERFIL DOS PACIENTES APÓS 
O INÍCIO DO PROJETO 

Dos pacientes têm como 
principal cuidadora a mãe ou avó 

95% 

Dos cuidadores utilizavam recursos 
auxiliares na hora da escovação 0% 

Dos cuidadores sentiam 
dificuldade de nível moderado a 
difícil para realizar a escovação 
no próprio filho/neto (a) 

81% 

Dos pacientes apresentaram 
higiene bucal regular 

32% 

Pacientes beneficiados 16 

100% 

Cuidadores satisfeitos com o uso 
dos recursos auxiliares na hora 
da escovação 

100
% 

Dos pacientes com melhora na 
higienização dos dentes 

PROJETo CÉU DA BOCA	  



Atividades
complementares



Atividades complementares	  
DIA DAS BOAS AÇÕES 
O Dia das Boas Ações é um movimento mundial que convoca cada um 
de nós para fazer o bem e espalhá-lo pelo mundo! Acontece todo ano 
simultaneamente em 93 países. E aqui no Brasil é organizado pelo 
Atados, uma plataforma social que conecta pessoas e organizações, 
facilitando o engajamento nas mais diversas possibilidades 
de voluntariado.  Em 2018 o Instituto Sorrir participou com a ação da 
“pedalada do bem”, entregando pelas ruas de São Paulo mensagens 
positivas. No total, foram aproximadamente 30 pessoas pedalando e 
espalhando o bem. 
 

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS E NATAL 
O Instituto Sorrir para Vida teve a oportunidade de ganhar presentes de duas empresas: a Miniland que é um 
espaço infantil lúdico, com atrações interativas, pedagógicas e educativas, buffet com muitas delícias e diversão; e 
a Medcel, uma empresa que prepara pessoas para os concursos médicos. Esta, no Natal, doou brinquedos e 
roupas novas para as crianças do Instituto. Os pacientes adoraram os presentes e se divertiram muito. 
 

FESTA DE FIM DE ANO 
Esta festa é dedicada a todos os colaboradores e voluntários do Instituto Sorrir. Nela celebramos todos os 
resultados que obtivemos durante o ano, é um momento de fechamento, integração e de comemorar junto com 
todos que de alguma forma contribuíram com a organização. Também realizamos o reconhecimento do trabalho 
voluntário através de um certificado e uma lembrança doada pela empresa Mãos de Cera, no qual cada voluntário 
recebeu uma mão de cera de um paciente atendido por ele. 
 
 



PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA ESTRATÉGICA (FIFE) 
Todo ano o Instituto leva representantes para participar do FIFE que sempre acontece no mês de abril. O evento 
consiste em quatro dias com profissionais brasileiros e estrangeiros do Terceiro Setor, compartilhando 
conhecimento sobre legislação, contabilidade, comunicação, administração, voluntariado e assistência social. No 
ano de 2017 o Sorrir não só participou, como palestrou sobre como a prestação de serviço comunitário pode 
desonerar o custo das Organizações da Sociedade Civil. Foram dias produtivos e enriquecedores. 
 
PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO LATINOAMERICANO DE ODONTOLOGIA 
PARA PACIENTES ESPECIAIS (ALOPE) 
O Instituto Sorrir Para Vida levou 4 dentistas voluntárias para participar do Congresso na cidade de Recife com 
apresentação de painéis com casos clínicos reais do Instituto. Estiveram presentes ao evento mais de 500 
participantes bem como renomados palestrantes nacionais e internacionais (Brasil, Argentina, México, Chile, 
Paraguai, etc.), que contribuíram para o enriquecimento da programação científica, bem como com o 
aprimoramento dos profissionais da área por meio da difusão, discussão e atualização dos conhecimentos. 
 
  
PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
LASER EM ODONTOLOGIA (ABLO) 

Em novembro mais 4 dentistas voluntárias participaram de um congresso com foco em laser na odontologia, 
levando painéis com casos clínicos de pacientes do Instituto. Neste evento, os dois trabalhos apresentados pelo 
Instituto Sorrir levaram o primeiro e segundo lugar. Como prêmio, ganhamos um aparelho de laser de baixa 
potência. A Ablo é referência quando se fala em laser no Brasil 

Atividades complementares	  



COLETA DE RESÍDUOS 
Além de todas as atividades já citadas neste relatório, o Instituto Sorrir Para 
Vida, em parceria com a Terracycle, que é uma empresa líder global em 
soluções para resíduos de difícil reciclabilidade, colabora com o meio 
ambiente através da coleta de materiais que iriam de forma inadequada 
para o lixo, garantindo que esse resíduo retorne em matéria-prima 
reciclada. 
  
A iniciativa também ajuda a fomentar a mensagem de educação ambiental 
e conscientização dos dentistas e pacientes atendidos pela instituição. 
Temos urnas nas quais as pessoas depositam estes resíduos, que 
posteriormente são embalados e  enviados para a Brigada da Saúde Bucal, 
iniciativa da empresa Terracycle em parceria com a Colgate. 
 
Anualmente a Terracycle certifica o time de coleta, e o Instituto Sorrir Para 
Vida ocupou o 9º lugar no ranking do concurso “Cuidando do seu sorriso e 
do Planeta 2017”, arrecadando 6.129 unidades de resíduos. Desde que o 
Sorrir iniciou este trabalho, em 2013, foram arrecadados 30.961 unidades 
de resíduos e cada um deles gera um retorno de 0,02 centavos para o 
Instituto. 

Atividades complementares	  



EVENTOS E
CAMPANHAS
EVENTOS

E CAMPANHAS



EVENTOS E CAMPANHAS	  

PARCEIROS FINANCEIROS 

APOIADORES DE 2017 

A captação de recursos é de extrema importância para o Instituto Sorrir Para Vida. É a maneira pela qual 
garantimos o desenvolvimento da organização e dos nossos projetos. Desde a sua fundação contamos 
com o apoio de diferentes parceiros, seja doando recursos materiais e/ou financeiros.  
Em 2017 fizemos campanha de crowdfunding, recebemos recursos através do Programa da Nota Fiscal 
Paulista, e empresas através de incentivos fiscais, doações de recursos materiais para complemento das 
nossas ações, dentre outros que nos permitiu ampliar os nossos atendimentos. 
 
 
 
 
 

  
 



EVENTOS E CAMPANHAS	  
Contamos também com a parceria de outras instituições das mais variadas regiões, desde aquelas que 
encaminham os pacientes para atendimento no Instituto Sorrir, até aquelas que nos oferecem outros tipos 
de apoio, como palestras, suporte em planejamento estratégico, encaminhamento de prestadores de 
serviço comunitário, etc. Acreditamos que construindo na coletividade, o resultado é sempre mais positivo. 

PARCEIRO INSTITUCIONAIS DE 2017 

ASID Brasil - Ação Social para Igualdade das 
Diferenças 
Associação Cívica Feminina 
Associação Comunitária Monte Azul 
Associação Pró-Hope - Apoio à Criança com Câncer 
Associação Saúde Criança São Paulo 
Associação Viva e Deixe Viver 
Casa do Cristo Redentor 
Casa Jesus Amor e Caridade - Larzinho 
Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça 
Federal de São Paulo 
Central de Penas e Medidas Alternativas Estadual de 
São Paulo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

Fraternidade Irmã Clara 
Fundação Poder Jovem 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
Instituto Mara Gabrilli 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo 
NURAP - Aprendizagem Profissional e Assistência 
Social 
O.S.M.T.H – Grão Priorado de São Jorge do Brasil 
Projeto Amplitude 
São Paulo Woman's Club - Clube Paulistano de 
Senhoras 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
de São Paulo 
Shalom Liga Israelita do Brasil – OAT 



EQUIPE	  
Danielle Vanzella 
Coordenadora Institucional 
 
Nayane Souza 
Analista de Projetos 
 
Jovelice Santos 
Enfermeira 
 
Fernanda Santos 
Assistente Social 
 
Marcela Gonçalves 
Recepcionista 
 
Fernanda Farias 
Aux. de Serviços Gerais 

DIRETORIA 
Marisa Helena de Carvalho 
Presidente 
 
Vanessa Carvalho Fabrício 
Vice-Presidente 
 
Amaury Miranda Esberard 
Diretor 
 

CONSELHO FISCAL 
Raul Alejandro Peris 
Rita Maria Cabral e Cunha 
Edgar Cassila 
 



O Instituto Sorrir para Vida tem suas demonstrações financeiras anuais auditadas pela  
Loudon Blomquist – Auditores Independentes, apresentadas em formato resumido abaixo: 
 

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA 
Balanço patrimonial do período de 01/01/2017 a 31/12/2017 

ATIVO	   2017	   2016	  

A"vo	   349.019,16	   151.141,21	  

A"vo	  Circulante	  	   232.045,64	   142.913,05	  

Caixa	  e	  equivalente	  de	  
caixa	  

339.142,92	   140.952,21	  

Outros	  créditos	   2.174,59	   0,00	  

Despesas	  antecipadas	   1.728,13	   1.960,84	  

A"vo	  não	  circulante	   5.973,52	   8.228,16	  

A"vo	  imobilizado	   5.973,52	   8.228,16	  

PASSIVO	   2017	   2016	  

Passivo	   349.019,16	   151.141,21	  

Passivo	  circulante	   21.508,77	   47.379,45	  

Fornecedores	   5.438,26	   320,00	  

Obrigações	  tributárias	   479,19	   324,79	  

Obrigações	  trabalhistas	   7.578,05	   13.060,11	  

Outras	  obrigações	   1.339,93	   334,80	  

Recursos	  de	  projetos	  a	  
realizar	  

6.673,34	   33.357,75	  

Patrimônio	  líquido	  social	   327.510,39	   103.743,76	  

Patrimônio	  líquido	  social	   103.743,76	   199.883,68	  

Superávits	  ou	  déficits	  
acumulados	  

223.766,63	   96.139,92	  

DESMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	  



www.sorrirparavida.org.br	  
contato@sorrirparavida.org.br	  

	  

Rua	  Cônego	  Eugênio	  Leite,	  442	  
Pinheiros	  –	  São	  Paulo	  –	  SP	  

CEP:	  05414-‐000	  
Telefone:	  55	  11	  3085.1255	  	  2977.4626	  

/insPtutoSorrirParaVida	  
	  /insPtutoSorrirParaVida	  
	  


