RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2019

Atuar na promoção da saúde bucal de pessoas em tratamento do câncer e/ou com
deficiência não é uma tarefa fácil, entretanto, 2019 nos mostrou que, mesmo com
grandes obstáculos e dificuldades, com determinação e vontade de transformar, é
possível fazermos a diferença na vida de muitas pessoas.
E é assim que atuamos, baseados em todos os nossos valores: acreditando em um
mundo mais pleno, justo e igualitário para todos, sempre entregando o melhor
que podemos.
Em 2019, com muita felicidade no peito, completamos 10 anos de muitas histórias.
Neste mesmo ano iniciamos novos projetos, continuamos outros, realizamos
eventos na área odontológica, palestras, além da oportunidade de participar de um
programa transmitido em rede nacional. Foi um ano de muitos desafios, mas também de grandes conquistas.
Com este Relatório Anual de Atividades esperamos que você faça uma imersão no trabalho que realizamos, e,
dessa forma, perceba a importância de uma Odontologia inclusiva e com um olhar humano àqueles que por
muitas vezes foram excluídos. Acreditamos que ao atentarmos a essas questões estamos dando o primeiro passo
para contribuir com uma sociedade na qual todas as pessoas tenham acesso a uma Odontologia de qualidade e
sejam tratadas com respeito e dignidade.
Esses avanços só têm sido possíveis porque temos uma equipe dedicada, amparada por um Conselho
participativo. Tudo isso, somado ao apoio de parceiros, apoiadores, voluntários e sociedade civil. Assim,
podemos continuar planejando e colocando em prática ações que levem um tratamento adequado e
especializado para as pessoas com câncer e com deficiência.
Dedicamos este relatório a todos os que acreditam no nosso trabalho. Acreditamos que com o apoio de todos
podemos continuar avançando para ofertar uma Odontologia inclusiva e humanizada para quem mais necessita
dela.
Boa leitura!

Marisa Helena de Carvalho
Presidente

QUEM
SOMOS

O Instituto Sorrir Para Vida foi criado em 2007 por iniciativa de duas mulheres: a
dentista Marisa 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 deficiência.

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

Responsabilidade
Transparência
Excelência
Diversidade
Parceria

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.

LINHA DO TEMPO
2009 Fundação do
Instituto Sorrir para
Vida

2013 Expansão dos
atendimentos para
pessoas
com deficiência

2012 Projeto "O Bem
da Boca"

2016 Mudança de
local da sede
Projeto “Sorriso
Especial”
Primeira auditoria
externa

2014 Projeto
"Sorriso Gentil"

2019 Projeto “Sorriso
Encantado”
Participação do Instituto Sorrir
no quadro The Wall do
Programa Caldeirão do Huck
apresentado por Luciano Huck

2018 Aumento do número
de beneficiários e de
voluntários
Projeto “Sorrisão” e “Céu
da Boca”

NOSSOS NÚMEROS

165
novos
pacientes

Valoração da
hora voluntária
em 2019:
R$640.272,71

2693
atendimentos
realizados

4218
procedimentos
realizados

4141h:03 min
foi o número de
horas doadas
pelos
voluntários

PROJETO SORRISO
ENCANTADO
O objetivo do Sorriso Encantado é garantir a efetivação do direito ao acesso da criança e do adolescente com
deficiência, doenças sistêmicas, doenças infectocontagiosas, alterações comportamentais e temporais, a um
tratamento odontológico humanizado e lúdico. Este é um projeto financiado pelas empresas Raia Drogasil,
Novartis e Sandoz, via FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). O Sorriso
Encantado deu início em Agosto de 2019 e será concluído em Julho de 2020. O processo para inserção no
projeto funciona da seguinte forma:

Encaminhamento de crianças e adolescentes com câncer e/ou deficiência através das instituições parceiras
ou demanda espontânea;
Entrevista com a assistente social da instituição para avaliar se a família do(a) paciente se enquadra no
perfil socioeconômico do projeto;
Abordagem odontológica: é composta pela anamnese e a aproximação com o paciente e seus familiares.
Feito isso, o profissional determina o tratamento e prossegue o agendamento das consultas.

METAS
120
atendimentos
odontológicos
mensais

150
procedimentos
odontológicos
mensais

6 palestras sobre
educação oral no
período de 12 meses

RESULTADOS
ALCANÇADOS

653
atendimentos
realizados

1.313
procedimentos
realizados

6 palestras sobre
educação oral até
dez 2019

“O Sorrir significa muito porque se eu não
tivesse esse APOIO, ficaria mais difícil cuidar
do tratamento dentário de uma pessoa com
deficiência física e mental. O atendimento do
meu filho está sendo ótimo para mim e pra
ele. AGRADEÇO muito essa parceria."
Depoimento de uma mãe de
paciente com deficiência

“Felicidade! Porque aqui no Sorrir tenho um
atendimento que jamais eu conseguiria
pagar. GRATIDÃO por tudo. Só tenho elogio e
satisfação pelo ótimo atendimento”
Depoimento de
paciente oncológico

“O Sorrir foi MUITO BOM para a saúde
bucal do Gui, pois estava muito
comprometida.”

Depoimento de uma mãe de
paciente com deficiência

PROJETO SORRISÃO
O Sorrisão trata-se de uma ação de prevenção na qual os dentistas
voluntários realizam orientações sobre saúde bucal e profilaxia com as
pessoas com deficiência. Em 2019 participou um grupo de 41
pacientes de 2 a 25 anos que foram acompanhados por 6 meses, para
maior efetividade do tratamento. Nos dias de atendimento do
Sorrisão também sempre contamos com a presença de voluntários
que doam o seu talento para interagir com as crianças, seja fazendo
pinturas faciais ou cantando.

RESULTADOS

6
dentistas voluntárias
participantes das
ações de prevenção

41

262

pacientes
beneficiados

procedimentos
realizados

ENCISO
Com o objetivo de motivar dentistas a buscarem conhecimento e especialização no
atendimento a pacientes com deficiência e oncológicos, o Instituto Sorrir Para Vida
promoveu em 2019 o IV EnCiSo. O foco desse ano foi provocar discussões sobre a
interdisciplinaridade no cuidado do paciente oncológico e da pessoa com deficiência,
através de palestras com especialistas, e, com isso, fortalecer e mobilizar profissionais da
área para ampliar a assistência a esses pacientes, minimizando, assim, a dificuldade ao
acesso destas pessoas ao tratamento. Neste ano contamos com palestrantes de diversas
áreas:

nutricionistas,

psicólogos,

cirurgiões-dentistas,

médicos

oncologistas

e

fonoaudiólogos. O evento foi realizado no auditório do Grupo Fleury, espaço cedido pela
empresa.

RESULTADOS
8
palestrantes

8
temas
abordados

93
prticipantes

PARTICIPAÇÃO NO
QUADRO THE WALL
CALDEIRÃO DO HUCK
O Programa Caldeirão do Huck é um entretenimento exibido aos sábados pela Rede
Globo em TV aberta, comandado pelo apresentador Luciano Huck, o quadro The Wall faz
parte da programação do Caldeirão. O The Wall é sempre disputado por uma dupla, que
joga junta por um objetivo em comum. Ou seja: ou as duas pessoas saem com um prêmio,
ou as duas saem sem nada. A disputa não é entre eles, é contra a parede.
Duas dentistas do Instituto Sorrir foram selecionadas para participar: a presidente do
Instituto, Dra. Marisa Helena de Carvalho, e a coordenadora da clínica de atendimentos
da pessoa com deficiência, a Dra. Aline Narciso. A disputa foi muito emocionante, e,
juntas, elas levaram o maior prêmio da história de games do Caldeirão, totalizando um
valor de R$426.646,00. Todo o valor foi revertido para o Instituto Sorrir.
A emoção com o quadro foi parar nos Trending Topics no Twitter no dia da exibição do
programa. No Instagram e Facebook o Instituto teve seu número de seguidores mais que
triplicado. Além disso, várias empresas doaram produtos para o Sorrir depois da
repercussão do programa.

COMEMORAÇÃO DE 10
ANOS DO INSTITUTO
SORRIR PARA VIDA
Em dez anos, quantos sorrisos é possível despertar? E histórias felizes pra contar, pode a
imaginação projetar um alcance? Soma-se aos laços da vida, o voluntariado em prol de
quem mais precisa e as respostas fogem de vista. Assim, para celebrar uma década de
dedicação ao próximo, através de uma Odontologia humanizada, o Instituto Sorrir
comemorou seus 10 anos com muita alegria e orgulho no peito.
O evento foi realizado para que todos os envolvidos neste trabalho pudessem celebrar
essa conquista. Para isso, tivemos o apoio de muitas mãos: a Réalité eventos doou toda
a assessoria do evento, desde escolha do local, até a organização e prestação de serviços
durante a festa. A Ana Paula Silva Fotografia, com seu olhar sensível, registrou as fotos
que ficarão em forma de lembrança na memória de todos que ali estavam. Na festa
contamos com a presença não só dos colaboradores, como também de voluntários,
parceiros e patrocinadores.
O Instituto Sorrir agradece a todas e todos que continuam acreditando e apoiando o
nosso trabalho. Que venham muito mais décadas de sorrisos pela frente.

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
PARTICIPAÇÃO NO CURSO “EDUCANDO PARA TRANSPARÊNCIA”
No ano de 2019 algumas colaboradoras participaram do curso ofertado pela organização
Parceiros voluntários, em parceria com a FEA/USP e Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo.
O objetivo do curso foi contribuir melhoria no processo gerencial das organizações, com
transparência e prestação de contas (Accountability); eficiência, eficácia e efetividade no
atendimento do seu propósito. O curso teve duração de 3 meses.

PALESTRAS SOBRE CUIDADOS ORAIS PARA A PESSOA COM CÂNCER
Com o apoio da Novartis, o Instituto Sorrir oferta palestras para hospitais e outras
instituições que atendem a pessoa com câncer. Nestas aulas são abordados aspectos
importantes sobre as condições bucais e cuidados que o paciente oncológico deve levar em
conta quando está em tratamento de quimio e/ou radioterapia. Em 2019, alguns hospitais
como Pérola Byington e São Francisco Saúde (Ribeirão Preto), receberam nossa palestra.

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
PARTICIPAÇÃO NOS EDITAIS DA CEPEMA (CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO) E DO INSTITUTO CREDIT SUISSE
HEDGING-GRIFFO (CSHG)
O instituto Sorrir foi selecionado nos dois editais, ambos os projetos tinham foco na
prevenção de doenças bucais da pessoa com deficiência. No edital da CEPEMA fomos
contemplados com R$29.396,40 e na CSHG com o valor de R$15.000,00. Neste, contamos
com colaboração dos funcionários do banco para conquistarmos a premiação. Quanto mais
engajado o funcionário e a instituição, mais chances de receber o aporte. Foi uma
experiência enriquecedora.
WOD SOLIDÁRIO
A academia CF Villa 1378 localizada na Vila Clementino, zona sul de São Paulo,
disponibilizou seu espaço para um treino solidário que consistia em reunir pessoas de todas
as idades para treinarem juntas, e realizar a venda dos produtos institucionais do Sorrir. A
arrecadação foi bastante positiva e o treino foi muito divertido.

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS
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. É
desta forma que também aproximamos os doadores que acreditam no trabalho que
realizamos. Desde a sua fundação contamos com o apoio de diferentes parceiros, seja
doando recursos materiais e/ou financeiros. Em 2019 fizemos campanha de crowdfunding,
recebemos recursos através do Programa da Nota Fiscal Paulista, doações de recursos
materiais para complemento das nossas ações, dentre outros que nos permitiu continuar e
ampliar os nossos atendimentos.

APOIADORES FINANCEIROS DE 2019

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS
DOAÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS
CAMPANHA TANDY , O CREME DENTAL COM GOSTINHO DE INFÂNCIA

A Tandy, da Colgate Brasil, lançou uma campanha para apoiar projetos sociais, e
o Instituto Sorrir foi um dos beneficiados. A promoção funcionou da seguinte
forma: bastava comprar 01 creme dental Tandy + 01 escova dental Tandy, e
parte da venda seria repassada para o Instituto. Além disso, o consumidor ainda
concorria a prêmios, mediante registro do cupom fiscal no site da Tandy. O
montante foi todo revertido em compra de bens imobilizados para a Instituição
e ainda ganhamos um vale compras no valor de R$4.000,00 da Ri Happy.
O evento oficial da campanha contou a participação do apresentador e ator
Marcos Mion, e a influenciadora digital Mica Rocha, embaixadores da ação.

PARCEIROS INSTITUCIONAIS DE 2019
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. São elas:
ASID Brasil - Ação Social para Igualdade das

CPMA - Central de Penas e Medidas Alternativas

Diferenças

de São Paulo

Associação Comunitária Monte Azul

Fraternidade Irmã Clara

ADID - Associação para o Desenvolvimento

Instituto Gabi

Integral do Down

Instituto Jô Clemente

Associação Pró-Hope - Apoio à Criança com

Instituto Mara Gabrilli

Câncer

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São

Associação Saúde Criança São Paulo

Paulo

Casa Hunter

LACE– Núcleo de Ações para a Cidadania na

Casa Jesus Amor e Caridade – Larzinho

Diversidade

CEPEMA - Central de Penas e Medidas

Projeto Amplitude

Alternativas da Justiça Federal de São Paulo

Projeto PIPA

VOLUNTÁRIOS
O voluntário é aquele que doa seu tempo, trabalho e talento na causa
em que acredita, de maneira espontânea e sem remuneração. No
Instituto Sorrir Para Vida, 100% dos atendimentos odontológicos são
realizados por voluntários que se dispõem a contribuir com suas
habilidades, paciência e amor. Na realização de mais uma etapa para
a concretização de alguns sonhos, pudemos contar com a esse time
do bem para encarar o desafio que é de manter sempre viva a nossa
missão de oferecer o acesso a um tratamento digno e de qualidade a
quem dele precisa.

NOSSO TIME DE VOLUNTÁRIOS DE 2019
Aline Narciso

Denise Brusco

Karinna Caixeta

Mayla Souza

Ana Clara Pedroni

Elíria Bordingnon

Larissa Valim

Noele Utrera

André Grosz

Felipe Barbosa

Luana Rissato

Rubens de Carvalho

Andrea Simões

Fernanda Tullio

Lucas Pereira

Tais Tachotte

Angélica Rodrigues

Gustavo Halak

Luciana Silva

Thais Granado

Bárbara Benamor

José Aziz

Marcela Pimentel

Thais Ribeiro

Bárbara Bressani

Julia Fernanda

Marcos de Souza

Valéria Mena

Claudia Shimoide

Juliana Negrão

Maria Ap. Camargo

Victoria Oliva

Consuelo Brandão

Karin Koiyama

Marina Chiari

Viviane Salles

Cristiane Marcella Buosi

Karina Di Giorgi

Marisa H. de Carvalho Wallena Albuquerque

Cristina Longhi

DIRIGENTES

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Fernando Faustino

DIRETORIA
Marisa Helena de Carvalho
Presidente
Vanessa Carvalho Fabrício
Vice-Presidente

Presidente

Marisa Helena de Carvalho
Conselheira

Vanessa Carvalho Fabrício
Conselheira

Paula Landi
Clésio Lima
Diretor Financeiro

Conselheira

Claudine Louise
Conselheira

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
O Instituto Sorrir para Vida tem suas demonstrações financeiras anuais auditadas
pela Loundon Blomquist – Auditores Independentes, apresentadas em formato
resumido abaixo:
Balanço patrimonial do período de 01/01/2019 a 31/12/2019

