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O ano de 2020 veio cheio de surpresas e nos trouxe muitas inseguranças.
Enfrentamos medo, falta de esperança, ansiedade, angústia, reclusão,
saudades e perdas, por conta de um vírus desconhecido e altamente
contagioso que colocou o mundo todo de cabeça para baixo.
Mesmo diante deste cenário conseguimos nos adaptar a essa nova
realidade: nos paramentamos, tomamos todas as medidas recomendadas
pelos órgãos competentes, e continuamos atendendo nossos pacientes
com todo cuidado, atenção e carinho, para mantê-los seguros e
confortáveis.
Em meio a todo esse caos globalizado também tivemos boas surpresas. Lembram-se que em 2019
participamos do quadro “The Wall”, do Programa Caldeirão do Huck da Rede Globo, e ganhamos um
prêmio? Lembram-se também que o nosso sonho era sair do aluguel e comprar uma sede própria
do Instituto Sorrir? Pois então... Acompanhe as cenas desse capítulo lendo este relatório até o fim
porque contém histórias cheias de fortes emoções (spoiler: tem final MUITO feliz).
O vírus veio para nos mostrar que, mesmo diante de uma pandemia, é possível nos mobilizarmos e
continuar lutando pelo que acreditamos. Então, o relatório desse ano dedicamos inteiramente a
todos os profissionais, parceiros e voluntários - que demos o merecido título de “Justiceiros da
Liga Social” -, que em meio a uma pandemia não mediram esforços para contribuir e assistir os
que nos são confiados.
Nossa eterna gratidão!
Boa leitura!

Marisa Helena de Carvalho
Presidente

CENÁRIO ATUAL

PIB 2020
R$ 7,257 trilhão¹

Pessoas com câncer
Estimativa de 625mil novos casos
em 2020²
Pessoas com deficiência
45,6 milhões³
Mais de 200 mil pessoas
com câncer morrem por ano ⁴
Apenas 754 cirurgiões-dentistas
são especialistas em Pacientes com
Necessidades Especiais (OPNE) ⁵
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IBGE
Portal Inca – Instituto Nacional do Câncer
Ministério da Saúde
Portal Inca – Instituto Nacional do Câncer
CFO – Conselho Federal de Odontologia.
Revista Latino-Americana de Enfermagem

A mucosite oral atinge 90% ⁶
dos pacientes em tratamento de
radioterapia na cabeça e no pescoço.

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.
Em 2013 o atendimento foi ampliado, passando a oferecer tratamento
odontológico para pessoas com deficiência.

NOSSA 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.

NOSSA 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.

NOSSOS VALORES
Responsabilidade
Transparência
Excelência
Diversidade
Parceria

CERTIFICAÇÕES
NÍVEL
NACIONAL
Registro de Organização
da Sociedade Civil de
Interesse Público – OSCIP

ESTADO DE
SÃO PAULO
•Registro 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
•Registro no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA;
•Registro no Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo –
CRO-SP.

2009
FUNDAÇÃO
INSTITUTO
SORRIR PARA
VIDA

Foco no atendimentos
a pessoas com câncer

Primeiro projeto
financiado via
FUMCAD

2011

2013

2019

Expansão dos
atendimentos a
pessoas com
deficiência

Participação do
Instituto Sorrir no
quadro The Wall do
Programa Caldeirão do
Huck, apresentado por
Luciano Huck

Mudança de local da
sede
Primeira auditoria
externa

2016

COMPRA DA
SEDE PRÓPRIA

2020

ADIV
ARAP RIRROS
OTUTITSNI

LINHA DO TEMPO

NÚMEROS DE 2020

ATENDIMENTOS REALIZADOS

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

HORAS DOADAS PELOS
VOLUNTÁRIOS

VALORAÇÃO DA HORA
VOLUNTÁRIA

2294

2364:12

2585

$446.007,72

PROJETOS
Em 2020 encerramos o Projeto Sorriso Encantado e demos início ao “Direito de
Sorrir”, ambos objetivam 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. O Sorriso Encantando é um projeto financiado pelas empresas Raia Drogasil,
Novartis e Sandoz, e o Direito de Sorrir pela Sulamérica, Ultragaz e Novartis. Os dois
projetos foram executados via FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente). O Sorriso Encantado deu início em Agosto de 2019 e foi concluído em
Julho de 2020. O Direito de Sorrir iniciou em Agosto de 2020 e encerrará em julho de
2021. Os projeto funcionam da seguinte forma:

1

2

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.

3

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.

RESULTADOS DOS PROJETOS

1066

1688

ATENDIMENTOS

PROCEDIMENTOS

19

DENTISTAS
VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS

DEPOIMENTOS
“UM LUGAR INCRÍVEL QUE

ATENDE OS PACIENTES COM
AMOR DE DEDICAÇÃO.

VOCÊS ATENDEM TODAS AS
EXPECTATIVAS E NÃO

PRECISAM MUDAR EM NADA”

“UM ALÍVIO PODER CONTAR

COM UM CUIDADO QUE NÃO

TENHO CONDIÇÕES DE PAGAR”
“MILHA FILHA VOLTOU A TER

“O INSTITUTO É

MARAVILHOSO! OS

VIDA. NÃO SEI O QUE SERIA DE

DENTISTAS SÃO AMOROSOS E

SÓ GRATIDÃO A TODOS DO

AMO ESSE LUGAR!

NÓS SEM ESSE ATENDIMENTO.
SORRIR"

CUIDADOSOS.

AMO O ATENDIMENTO”

PROJETO SORRISÃO
O Sorrisão trata-se de uma ação de prevenção na qual os cirurgiões-dentistas
voluntários realizam orientações sobre saúde bucal, profilaxia e alguns
procedimentos com as crianças e adolescentes que já concluíram o tratamento
clínico, e agora estão em controle. Em 2020 foram realizados 2 mutirões num
intervalo de 5 meses, para maior efetividade das ações. Os resultados obtidos em
2020 foram:

94

ATENDIMENTOS

7

DENTISTAS VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS AÇÕES

SAINDO DO ALUGUEL...
Que o Instituto Sorrir para Vida sempre teve o sonho de sair do aluguel e comprar a sede
própria não é segredo pra ninguém...
Em 2019 as dentistas voluntárias do Instituto, Marisa Helena e Aline Narciso, foram
sorte e jogaram o “The Wall”, quadro do Programa Caldeirão do Huck, exibido aos
pela Rede Globo de Televisão e apresentado por Luciano Huck, e, depois de muita
ganharam o maior prêmio da história do programa, totalizando R$426.646,00. Apesar
ser considerável, ainda não era o suficiente para comprar a tão sonhada sede.

tentar a
sábados
emoção,
do valor

Em 2020, além do ano ter sido desafiador em todos os sentidos, principalmente em relação a
captação de recursos financeiros, ainda vem a notícia que uma construtora compraria a casa
que alugamos e executamos hoje os projetos, para construir um empreendimento. A notícia foi
avassaladora!
Mas após essa tempestade, veio um lindo arco-íris. O Super Conselho Diretivo do Instituto
Sorrir se reuniu com a Tellus Empreendimentos Imobiliários e eles doaram R$300.000,00 para
o Instituto Sorrir. E foi assim que nossa tão sonhada sede foi comprada. No segundo semestre
de 2021 teremos um espaço próprio, novo, e cheio de amor para continuar atendendo nossos
pacientes. A sede continuará sendo localizada no mesmo bairro, em Pinheiros, zona oeste de
São Paulo.
Gostaram da notícia? Nós também amamos! Nosso muito obrigado a todas e todos, que, de
alguma forma, contribuíram para que mais esse sonho pudesse ser realizado. A partir de agora
concentraremos nossos esforços para captar recursos para a reforma.

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 2020 fizemos rifa, recebemos recursos financeiros através do Programa da
Nota Fiscal Paulista e através da Lei de Incentivo FIscal (via FUMCAD),
doações de recursos materiais para complemento das nossas ações, dentre
outros que nos permitiu continuar e ampliar os nossos atendimentos. Nossos
principais parceiros financeiros de 2020 foram:

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
APOIADORES FINANCEIROS

APOIADORES INSTITUCIONAIS

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
LIVE MUSICAL
Durante o confinamento da
pandemia
do
COVID-19,
o
Instituto Sorrir para Vida e mais
duas instituições sociais foram
beneficiadas
com
uma
live
chamada aLive!. O propósito foi
arrecadar fundos para as 3
organizações. Contamos com um
show inédito dos artistas Peixe,
da Banda SOS, Massita, da Banda
Wonkas, Afonso Nigro, Flavinha,
do trio Katz e DJ Jhony Nilsen.
AME DIGITAL
Foi um encontro que uniu boa
Com o propósito de abraçar ações
música, alegria e solidariedade.
que podem de fato causar um
impacto social e econômico positivo
na vida de todos, a AME Digital
fechou parcerias com diversas ONGs
para o público doar e ajudar nessa
corrente do bem. O Instituto Sorrir
é uma das organizações parceiras e
desde 2020 está sendo beneficiada
com esta iniciativa.

EDITAL CYRELA

Desde o início da pandemia do
COVID-19, o Instituto Cyrela
optou por redirecionar parte do
orçamento
de
investimento
social para ações emergenciais
de combate aos efeitos da
pandemia. Com isso, ofereceu o
edital
Lado
a
Lado
e
proporcionou doação de 30
prêmios de R$12 mil cada, para
organizações sociais, com o
objetivo de contribuir para a
sustentabilidade operacional de
cada instituição premiada. O
Instituto Sorrir para Vida foi uma
das organizações beneficiadas.

VOLUNTÁRIOS
O voluntariado "é uma relação humana, rica e solidária. Ser voluntário não é
tapar buracos e compensar carências. É contribuir, de modo contínuo e
duradouro, para ajudar quem necessita e melhorar a qualidade de vida da
comunidade. Uma oportunidade de fazer amigos, viver novas experiências,
conhecer novas realidades." (Ação Voluntária).
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.

EQUIPE DE
VOLUNTÁRIOS 2020

CLÁUDIA
SANAE

CONSUELO
BRANDÃO

ANGÉLICA
PASSOS

CRISTINA
LONGHI

DENISE
BRUSCO

ELÍRIA
BORDINGNON

FELIPE
BARBOSA

FERNANDA
TULLIO

GUSTAVO
HALLAK

JOSÉ AZIZ

JULIANA
LOIOLA

JULIANA
NEGRÃO

KARIN
KOIYAMA

KARINA
LINDONI

KARINNA
CAIXETA

LARISSA
HORIKAWA

LUCAS
PEREIRA

MARCELA
JUSAN

MARCELLA
BUOSI

MARCOS
BISPO

MARIA APª
CAMARGO

MARINA
CHIARI

MARISA HELENA
DE CARVALHO

THAIS
SAYURI

VALÉRIA
MENA

BÁRBARA
BRESSANI

ANA CLARA
PEDRONI

ANDREA
SIMÕES

THAIS
RIBEIRO

BÁRBARA
BENAMOR

ALINE
NARCISO

NOELE UTRERA

VICTÓRIA
OLIVA

RUBENS CORTE
REAL

VIVIANNE
SALLES

MARIA ALICE
PIRANI

TAIS
TACHOTTE

WALLENA
ALBUQUERQUE

COLABORADORAS
OPERACIONAL
Danielle Vanzella
Coordenadora Institucional

Nayane Souza
Analista de Projetos

COORD. CLÍNICA
Aline Narciso

CLÍNICA
Janete Lanzeloti | Kelly Souza
Assistentes Sociais

Gislaine Santos
Enfermeira

Roberta Jacques | Fernanda Santos

Coord. clínica PCD

Auxiliares de Saúde Bucal

Valéria Mena

Cristiana Santana

Coord. clínica oncológicos

Auxiliar de Limpeza

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanço patrimonial sintetizado do período de 01/01/2020 a 31/12/2020

www.sorrirparavida.org.br
contato@sorrirparavida.org.br
/InstitutoSorrirParaVida
/InstitutoSorrirParaVida
Rua Cônego Eugênio Leite, 442
Pinheiros – São Paulo/SP
CEP: 05414-000
Telefone: +55 11 3085-1255 | 2977-4626

