O Programa “Sorriso para Todos” teve seu início em 2008, quando
foi criado o Projeto Sorriso Especial com apoio financeiro do poder público,
através

do

preventivo

CMDCA-RP,

para

oferecer

tratamento

odontológico

e restaurador às crianças e adolescentes com deficiência em

Ribeirão Preto.
Por meio de projetos, parcerias e recursos próprios O Sorriso para
Todos multiplicou suas ações, oferecendo educação, prevenção e tratamento
odontológico a mais de 500 crianças e/ou adolescentes do Município de
Ribeirão Preto e cidades vizinhas
do

espectro

doenças

do

autismo,

sistêmicas

e

com

deficiência

paralisia cerebral,

infectocontagiosas.

intelectual,
deficiência

transtorno
múltipla

e

Estes usuários, em grande

número tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos como:
isolamento social, atitudes discriminatórias e preconceituosas, falta de
cuidados adequados, estresse por parte do cuidador, além da desvalorização
da sua potencialidade, comprometendo sua autonomia, dificultando sua
inserção

em

programas

odontológicos

com

Todos” segue

as

rapidez e

com

enfoque

socioeducativo.
“O
Nacional

Sorriso

para

diretrizes

da

Tipificação

de Serviços Socioassistenciais, oferecendo serviços de Proteção

Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias. Fundamenta-se
na metodologia do Currículo Funcional Natural que consiste em ensinar
conceitos e habilidades úteis para a vida da pessoa com deficiência e sua
família, com vistas à inclusão social.

Dessa forma, em alguns casos são

utilizados recursos pedagógicos, psicológicos e Comunicação Alternativa
Ampliada (CAA) com o objetivo
do

atendimento,

a

de

importância

informar

com

clareza

a

sequencia

do atendimento dentário – higienização e

tratamento- e essencialmente estabelecer por meio da CAA o diálogo com o
dentista, diminuindo a ansiedade durante o tratamento dentário. O Setor de
Odontologia conta com o apoio da equipe transdisciplinar como: psiquiatra,
assistente social, pedagoga, fonoaudióloga, psicóloga entre outros.
O atendimento odontológico do Centro Ann Sullivan do Brasil- RP ocorre
de segunda às sextas-feiras no período da manhã, das 8:00 às 12:00h. Conta
com o trabalho de 6

dentistas, sendo 3 contratados (odontopediatra,

ortodontista e reabilitador oral) e 3 voluntários (endodontista, cirurgião

bucomaxilofacial e periodontista). Diariamente são atendidos em média
5 pacientes, totalizando aproximadamente 110 atendimentos mensais.
Atualmente, o “Sorriso para Todos” inclui várias especialidades odontológicas
com projetos específicos em cada área.
Especialidades oferecidas:


“Sorriso Bonito” Atendimento de ortodontia com avaliação e tratamento
ortodôntico preventivo e curativo.
“Canal

sem

Dor” Atendimento

de

Endodontia

para

tratamento

de

canal com metodologia de instrumentação rotatória.
“Implante seu Sorriso” Reabilitação oral com Prótese e/ou Implantes ósseointegrados.
“Cirurgia Bucal” para atendimento cirúrgico oral.
“Gengivas Sadias”, Atendimento de periodontia, sendo as avaliações
anuais específicas para controle e tratamento de doenças periodontais.
“Sorriso Itinerante” Atendimento à Abrigos com usuários que apresentam
limitação de mobilidade e alto grau de dependência, por meio do deslocamento
do “consultório portátil”.
O programa, com o apoio de verbas públicas e recursos próprios, acolheu 500
pacientes e suas famílias, desde 2008, oferecendo orientação, prevenção,
agilidade e qualidade

no

atendimento.

Garantiu o atendimento aos

usuários, com diferentes diagnósticos, tendo se consolidado como centro de
referência junto as Instituições locais, no Município de Ribeirão Preto e Região.
Lamentavelmente, a partir de setembro de 2013 não foi mais possível contar
com

o

apoio

de

verbas

públicas,

comprometendo

o

número e

a

ampliação dos atendimentos. Temos limitado os atendimentos de usuários de
Instituições de Ribeirão Preto e Região, chegando atualmente a 350 usuários.
Dessa forma, solicitamos parceria no apoio financeiro, cuja doação permitirá a
manutenção e continuidade deste relevante Programa Regional de Saúde
Bucal em prol

da

saúde e qualidade

de

adolescentes com deficiência. Obrigado por Ajudar!

vida

de

crianças

e

Doação de R$ 80 permite pagar o custo do tratamento odontológico cirúrgico
de extração de 4 terceiros molares num usuário.
Doação de R$ 50 permite pagar o custo mensal do tratamento odontológico
restaurador ( 4 sessões) de 1 usuário.
Doação de R$20 permite pagar o custo mensal do tratamento odontológico
preventivo (1 sessão) de 1 usuário.

Nosso muito obrigado!

