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TDB – TURMA DO BEM
A TdB - Turma do Bem é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que atua na área da
saúde bucal.
A organização gerencia a maior rede de voluntariado especializado do mundo através do programa Dentista do
Bem, que oferece tratamento odontológico gratuito a crianças e adolescentes (de 11 a 17 anos) que não têm
condições de pagar por um atendimento odontológico.
A TdB está presente em mais de 1.500 municípios dos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, 12 países da América
Latina (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana,
Uruguai e Venezuela) e Portugal. A rede de voluntários soma aproximadamente 16 mil dentistas. Mais de 58 mil
jovens já foram encaminhados para tratamento.
Outros programas de destaque são o Apolônias do Bem, que oferece tratamento odontológico gratuito a
mulheres vítimas de violência doméstica, e o Assistente do Bem, que proporciona curso gratuito de formação
técnica em Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) a beneficiários do projeto Dentista do Bem.
Dentista Verde (sobre sustentabilidade), Liga do Dentista Limpo (biossegurança) e Vez da Bem (atendimento a
pessoas com deficiência) são os projetos da organização que visam questionar o impacto socioambiental do
exercício da odontologia.

FINANÇAS
Para manter e gerenciar toda a rede (o que inclui os 16 mil dentistas voluntários e os 5 8 m i l beneficiários) e
seus processos, a Turma do Bem possui uma estrutura altamente profissional.
São dois escritórios (um em São Paulo e outro em Lisboa) que reúnem profissionais de diversas áreas
(odontologia, psicologia, assistência social, comunicação etc.) e uma equipe de call center.
Além disso, para manter a comunicação com todos os envolvidos nos projetos (dentistas voluntários, beneficiários
e seus familiares, escolas e instituições), há um gasto significativo com correio e telefonia.
Quem paga essa conta é a iniciativa privada. A TdB não aceita verba pública!
A organização é mantida por Oral-B, Amil Linha Dental, Apsen Farmacêutica e Heraeus Kulzer.
Todos os gastos são auditados pela Ernst&Young Terco e pelo Ministério da Justiça, que renova anualmente o
termo de OSCIP.Os balanços e relatórios finais estão disponíveis no site.
Além disso, são promovidas ações pontuais de captação de recursos e 1500 doadores contribuem mensalmente com
o trabalho da Tdb.

MISSÃO, VALORES E PROPOSTAS
Missão
Mudar a percepção da sociedade sobre a questão da saúde bucal e da classe odontológica com relação ao
impacto socioambiental de sua atividade.
Valores
 Fazer pelo outro o que faríamos pelo nosso filho.
 Realizar com estética e alegria.
 Eficácia e transparência na gestão.
Propostas
Para a sociedade
Promover soluções de acesso a tratamentos odontológicos.
Para a classe odontológica
Valorizar e mobilizar os profissionais para uma nova conduta socioambiental.
Para o setor empresarial
Discutir práticas éticas no setor odontológico.
Incentivar produtos e serviços de baixo custo que promovam acesso.
Inspirar condutas responsáveis em outros setores.
Para o Governo
Influenciar e mudar políticas públicas.

HISTÓRIA
Em 1995, após lançar “Um Sorriso Feliz para o seu Filho”, um livro sobre prevenção, o cirurgião-dentista Fábio
Bibancos começou a fazer palestras em escolas privadas para pais e alunos. Em seguida, passou a ir a escolas
públicas, onde as mães sempre lhe mostravam a situação da boca de seus filhos. A prevenção não funcionava mais
para aquelas crianças; elas precisavam de tratamento curativo.
Ele então reuniu alguns colegas e, juntos, passaram a atender gratuitamente alguns casos em seus consultórios.
Assim surgiu a ideia que hoje conta com a maior rede de voluntariado especializado do mundo: o Dentista do Bem.
Em outubro de 2002, com o aumento significativo do número de dentistas, a TdB foi oficializada, recebendo a
certificação de OSCIP do Ministério da Justiça no ano seguinte.

RECONHECIMENTO
Fundação Schwab/Folha de S. Paulo
Em 2006, o dr. Fábio Bibancos foi reconhecido como empreendedor social do ano pela Fundação Schwab pela
criação do projeto Dentista do Bem. O prêmio é oferecido no Brasil em parceria com o jornal Folha de S. Paulo.
A Fundação Schwab é uma organização sem fins lucrativos com sede em Genebra, na Suíça. Fundada em 1998
por Klaus Schwab, mentor do Fórum Econômico Mundial, e por sua mulher, Hilde, a entidade promove a troca de
know-how entre empreendedores sociais de destaque em todo o mundo.
Ashoka
Em 2007, mais um reconhecimento pelo trabalho do projeto Dentista do Bem. A Ashoka deu o título de fellow para
o dr. Fábio Bibancos. A Ashoka é uma organização americana, sem fins lucrativos, pioneira no trabalho e apoio aos
empreendedores sociais em todo o mundo.
Prêmio Saúde Oral
Em 2011, a TdB recebeu o prêmio Saúde Oral na categoria Solidariedade Social, devido ao trabalho do projeto
Dentista do Bem em Portugal.
O prêmio é uma iniciativa anual da revista portuguesa Saúde Oral e do Grupo IFE - International Faculty for
Executives e visa premiar as melhores práticas na medicina dentária lusitana.

Organização das Nações Unidas
Em 2012, devido ao lançamento do projeto Apolônias do Bem, a TdB recebeu importante reconhecimento da ONU
– Organização das Nações Unidas. A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento
das Mulheres passou a dar apoio institucional ao projeto.
Além disso, o Apolônias do Bem passou a fazer parte da UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres,
campanha do Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. A ação convoca governos, sociedade civil,
organizações de mulheres e de jovens, setor privado, mídia e todo o sistema da ONU a unir forças para erradicar o
fenômeno global da violência contra as mulheres e meninas.
Epic Foundation
Em 2015 a TdB foi escolhida, entre 1400 organizações sociais de todo o mundo, para integrar o primeiro portfólio
Epic Foundation de instituições que investem em alto impacto social. O objetivo deste portfólio é captar recursos
porque as organizações selecionadas continuam desenvolvendo projetos voltados para o bem-estar de crianças e
adolescentes.

DENTISTA DO BEM
Dentista do Bem é o principal projeto da TdB. Ele conta com o trabalho voluntário de cirurgiões-dentistas que
atendem, em seus próprios consultórios, crianças e adolescentes de baixa renda entre 11 e 17 anos,
proporcionando-lhes tratamento odontológico gratuito até que completem 18 anos.
Por que o foco é neste grupo?
Porque são jovens que não podem pagar pelo tratamento, apresentam problemas odontológicos sérios e estão
se preparando para entrar no mercado de trabalho.
Atualmente, o projeto está presente em 14 países (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México,
Panamá, Paraguai, Peru, Republica Dominicana, Uruguai, Venezuela e Portugal).
O tratamento é de caráter curativo, preventivo e educativo. A equipe da TdB faz a ligação entre todos os envolvidos
no projeto (o jovem beneficiado, sua família, a escola/instituição, o cirurgião-dentista voluntário) e o
acompanhamento dos atendimentos.
Abaixo serão explicados os papéis desses personagens na dinâmica do projeto.

OS PACIENTES
Os beneficiários provêm da rede pública de ensino. O processo de seleção se dá em duas etapas. Num primeiro momento é realizada uma triagem em uma escola pública ou instituição social. Nela, todos os jovens entre 11 e 17
anos passam por um exame clínico não invasivo, o qual determina a gravidade dos problemas bucais. Além disso,
um questionário socioeconômico estabelece o grau de vulnerabilidade social. As informações são compiladas em
fichas individuais.
Depois disso, a equipe da TdB faz a seleção efetiva dos beneficiários, aplicando o Índice de Hierarquia de
Complexidade (IHC). Jovens e crianças com problemas bucais mais graves, mais pobres e mais velhos (portanto
mais próximos do primeiro emprego) têm prioridade no atendimento.

Por que a seleção é feita pela TdB?
Para garantir a máxima imparcialidade, a seleção dos jovens que serão beneficiados pelo programa Dentista do Bem
é feita pela equipe da TdB. Assim, os dados são analisados com mais distanciamento e objetividade, sem
interferências emocionais. Além disso, o Coordenador Regional evita constrangimentos e pressões durante as
triagens, isentando- se de selecionar pacientes.

OBRIGAÇÕES DO PACIENTE
Após ser selecionado pela TdB, o paciente recebe uma carta comunicando que receberá tratamento
odontológico gratuito pelo projeto Dentista do Bem. Preferencialmente, o beneficiário é encaminhado para o
consultório mais próximo de sua casa para facilitar e baratear a locomoção para as consultas.
A partir desse momento são deveres do paciente:
1. Ligar para o dentista e agendar a primeira consulta em, no máximo, uma semana.
2. Não faltar às consultas. Após três faltas sem justificativa, ele é excluído do projeto.
3. Cooperar com o atendimento e cumprir as recomendações do dentista.
4. Estar sempre acompanhado de um dos pais ou responsável nas consultas.
O beneficiário pode ser desligado do programa se não cumprir esses deveres. Quando isso ocorre, o Dentista do
Bem responsável pelo tratamento é comunicado e um novo beneficiário é encaminhado ao seu consultório.

O DENTISTA DO BEM
A ONU define como voluntário aquele que doa seu tempo e conhecimento para prestar serviços não
remunerados em benefício da comunidade.
Ao se tornar Dentista do Bem, o cirurgião-dentista se compromete a realizar o tratamento e o atendimento
preventivo de um ou mais beneficiários do programa. As consultas são realizadas em sua própria clínica, utilizando
materiais de qualidade, com procedimentos odontológicos curativos, educativos e preventivos. O profissional é
considerado responsável clínico pelos jovens que atende e deve promover condições para a realização de todos os
que forem necessários.

CADASTRAMENTO
Para se tornar voluntário do programa, o dentista deve preencher o Termo de Compromisso do CirurgiãoDentista, assiná-lo e enviá-lo para o escritório da TdB por correio, fax ou e-mail (digitalizado). O termo segue
anexo a essa apostila e também está disponível no site da Turma do Bem para download.
Após o recebimento do Termo de Compromisso, a equipe da TdB faz o cadastramento do cirurgião-dentista no
banco de dados do projeto Dentista do Bem e encaminha beneficiários para atendimento o mais rápido possível.

DICA: caso queira mandar o termo por email e não tenha scanner, o dentista pode fotografar o termo preenchido e
assinado e enviar a foto para a TdB.

ENCAMINHAMENTO
O dentista voluntário recebe uma comunicação da TdB, informando o nome do beneficiário do projeto que irá
atender. Após esse comunicado, o responsável pelo paciente deve entrar em contato com o dentista voluntário
em até 15 dias, apresentando-se como indicado pelo projeto Dentista do Bem.
O jovem, acompanhado pelo responsável, deve comparecer no consultório no dia agendado para que o
dentista realize a avaliação clínica e elabore um plano de tratamento. O profissional deve explicar o tratamento ao
responsável para que haja cooperação durante todo o processo.

DICA: manter o email e os telefones atualizados no sistema da TdB é imprescindível para o bom funcionamento do
programa. Por isso, é muito importante que o dentista comunique a TdB caso haja qualquer mudança em seus
contatos, enviando um email para dentistadobem@tdb.org.br.

TRATAMENTO
Infelizmente, os pacientes encaminhados dispõem de poucos recursos financeiros para custear o transporte ao
consultório do dentista. Por isso, é ideal que o tratamento comece já na primeira consulta. Além disso, é papel do
dentista otimizar o tempo do tratamento, realizando vários procedimentos em um mesmo encontro – o que
diminui o número total de consultas.
O cirurgião-dentista deve utilizar materiais de qualidade e realizar todos os procedimentos que o paciente
precise, tais como dentística, endodontia, periodontia, prevenção, prótese e cirurgia.

DICA: em caso de procedimentos específicos e/ou fora da especialidade de sua atuação profissional, o voluntário
deve localizar outro cirurgião-dentista. Cria-se então uma equipe multidisciplinar para a intervenção e realização de
todos os procedimentos necessários para aquele jovem.
A orientação é que o dentista voluntário recorra a colegas próximos, em especial aqueles para os quais ele já
encaminha seus pacientes particulares – ainda que eles não sejam voluntários do programa Dentista do Bem. Desse
modo, além de oferecer o melhor tratamento ao jovem, o dentista ajuda na divulgação do programa.
Ao solicitar a ajuda de outros profissionais, o Dentista do Bem deve dizer que o paciente provém de um programa
social, o qual ajuda milhares de crianças em todo o mundo. Recomenda-se mostrar o site da Turma do Bem
(www.turmadobem.org.br).
Em algumas cidades a TdB conta com a ajuda de clínicas radiológicas. Para conhecer a lista, basta entrar em contato
com a central.

Caso o paciente falte a alguma consulta, o profissional deve procurá-lo para agendar um novo encontro. Se
houver dificuldade, a TdB deve ser comunicada. Todas as faltas precisam ser justificadas pelo responsável do
beneficiário com uma antecedência de 48 horas. São desligados do projeto pacientes com três faltas injustificadas,
consecutivas ou não.

DICA: a TdB acompanha de perto os tratamentos dos beneficiários. Para tal, voluntários e pacientes são contatados
periodicamente por telefone e email.
A colaboração do cirurgião-dentista é fundamental. Por meio dela é possível saber o andamento do programa e
possíveis problemas que surjam durante o tratamento – como faltas a consultas, por exemplo.
Caso haja dificuldades no contato direto com o cirurgião-dentista, recomenda-se que a equipe do consultório
(secretária, ASB, recepcionista etc.) seja orientada a prestar informações sobre o tratamento do paciente.

TÉRMINO DO TRATAMENTO
Ao término do tratamento, o Dentista do Bem deve encaminhar por correio, fax ou e-mail, um relatório dos
procedimentos realizados no beneficiário. Isto é imprescindível para a documentação da conclusão do tratamento.

DICA: é muito importante que o Relatório de Término de Tratamento seja enviado o mais breve possível. Há muitos
jovens que precisam de tratamento, os quais são encaminhados somente após o recebimento do documento.

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
O retorno dos beneficiários ao consultório do Dentista do Bem é imprescindível à manutenção do tratamento.
A periodicidade dos retornos fica a critério do cirurgião-dentista, seguindo a avaliação de saúde bucal de cada
paciente. A cada consulta de controle, o voluntário deve encaminhar à TdB um novo relatório, que pode ser
uma cópia simples da ficha clínica ou um breve relato dos procedimentos realizados.

SOLICITAÇÃO DE MAIS PACIENTES
Caso o voluntário queira atender mais pacientes, ele deve entrar em contato com o escritório da TdB e solicitar
o encaminhamento de novos beneficiários.

DESLIGAMENTO DO PROJETO
Caso o dentista queira se desligar do programa, é necessário entrar em contato com o escritório da TdB por
telefone ou email, explicando o motivo do desligamento. Se o profissional ainda estiver atendendo algum paciente
do programa, o tratamento deve ser concluído. Caso não seja possível, o dentista deve identificar outro
profissional que se responsabilize pelo atendimento até que o paciente complete 18 anos.

RECONHECIMENTO
O voluntário que se compromete com o programa tem esse pacto reconhecido por um certificado de Dentista do
Bem. Esse é um instrumento que atesta que o cirurgião-dentista participa da mobilização para a melhoria das
condições de saúde bucal de jovens que nunca tiveram acesso a tratamento odontológico. A renovação desse
certificado é realizada anualmente, mediante o envio do Relatório Anual de Atividades.
Além disso, o voluntário pode utilizar a logomarca do projeto Dentista do Bem em receituários, cartas e material de
papelaria. Todo material deve ser aprovado pela equipe de comunicação da TdB antes de ser produzido (ver
capítulo: Uso da Marca).

Resultados esperados
 Realizar todos os procedimentos odontológicos curativos (restaurações, tratamentos endodônticos, entre outros)
para restabelecer a saúde bucal do beneficiário.
 Avaliar o risco de cárie do beneficiário e reduzi-lo, tendo como objetivo o controle da doença.
 Assegurar um nível de cárie zero do retorno seguinte.
 Utilizar recursos humanos e materiais da melhor maneira possível para assegurar um trabalho de qualidade.
 Promover educação em saúde bucal, visando à continuidade da prevenção odontológica.

Em caso de dúvida, problemas, reclamações e sugestões, o dentista deve contatar a equipe da TdB.

O COORDENADOR REGIONAL
O Coordenador Regional é o voluntário fundamental para a implantação e o desenvolvimento do Dentista do
Bem em um município. Sem ele o projeto não acontece: ele é responsável pela realização de triagens em
escolas/organizações sociais, pelo aumento da rede de voluntários e por impactar políticas públicas que
garantam o acesso da população de seu município à saúde bucal.
Ao contrário do que possa parecer, um Coordenador Regional não precisa de muito tempo para desenvolver
com sucesso todas essas atividades. Apenas 48 horas por ano (isso mesmo, dois dias por ano!) são mais do que
suficientes para colocar muitas crianças na cadeira do dentista.
Qualquer cirurgião-dentista pode se tornar Coordenador Regional do Dentista do Bem. Basta preencher o Termo
de Compromisso do Cirurgião-Dentista assinalando que pretende ser coordenador e enviá-lo para o escritório da
TdB por correio, fax ou e-mail (digitalizado). Assim que o termo chega à sede da TdB, o voluntário com interesse
na coordenação recebe, por e-mail, mais informações sobre o projeto.
Quando um cirurgião-dentista se dispõe a coordenar uma cidade, a TdB dá toda a assistência para que o projeto
seja desenvolvido sem problemas. Caso haja quaisquer dúvidas, imprevistos ou dificuldades, é recomendado que
se entre em contato com a organização, que possui uma equipe de profissionais capacitados e prontos a atender
às demandas.

Capacitação à distância
Com o objetivo de facilitar a programa Dentista do Bem, o qual conta com a participação voluntária da atriz Lu
Grimaldi. Nele é explicado todo o trabalho da coordenação, com atenção especial ao processo de triagem. Após
assisti-lo, o dentista voluntário está apto a começar o trabalho em seu município.
O vídeo está disponível no Youtube. Sempre que houver dúvidas, recomenda-se que ele seja consultado.

TRIAGEM
A triagem é um processo fundamental ao funcionamento do Dentista do Bem. É a primeira etapa de seleção
dos beneficiários do programa.
Ela funciona da seguinte maneira: o Coordenador Regional vai a uma escola pública ou projeto social (ONGs,
abrigos, instituições sociais, pastorais etc.) e faz um exame não invasivo em todos os jovens de 11 a 17 anos,
preenchendo uma ficha de IHC para cada. Assim, tem-se um panorama de sua situação odontológica e social de um
modo rápido e efetivo.
Essas fichas devem ser enviadas ao escritório central da TdB, onde os beneficiários são selecionados de acordo com
um índice que prioriza os jovens mais pobres, com os problemas bucais mais graves e os mais próximos dos 18
anos.
O programa só começa a funcionar efetivamente em um município quando a primeira triagem é realizada e os
primeiros beneficiários são encaminhados aos Dentistas do Bem da cidade.

Antes de realizar triagens, é necessário entrar em contato com a TdB e solicitar o modelo de papelaria que será
utilizado na ação. Este também está disponível no site da TdB.

Para realizar uma triagem é importante seguir um roteiro simples:
❶ Identificar escola ou instituição
O primeiro passo de uma triagem é a identificação do local onde será realizada. Como explicado anteriormente,
esse processo só deve acontecer em escolas públicas ou projetos sociais. Lembrando: tais instituições devem
atender jovens de 11 a 17 anos.

Onde não pode?!
O programa Dentista do Bem não faz triagens no Sesi, no Senai, escolas particulares, Creas e instituições
especializadas em jovens com deficiência.

Obs.: caso haja jovens com deficiência na escola ou instituição na qual a triagem está sendo realizada, a TdB orienta
os coordenadores a examiná-los, porém identificando na ficha de IHC qual o tipo de deficiência que o paciente
apresenta. Desse modo, caso o jovem seja selecionado, a TdB procurará um Dentista do Bem habilitado a atendê-lo.

O coordenador deve verificar se algum de seus pacientes é professor ou diretor de escola pública (municipal ou
estadual) ou trabalha em uma instituição social (ONG, abrigo etc.). Isso facilita bastante o primeiro contato e
agiliza todo o processo.
De qualquer forma, recomenda-se que a seleção da escola priorize instituições em regiões mais carentes e/ou
próximas aos consultórios dos dentistas da cidade. Isso facilita a locomoção dos beneficiários para o
atendimento, garantindo maior assiduidade às consultas, já que eles não dispõem de muitos recursos financeiros
para arcar com o transporte.

Escola ou instituição?
Muitas vezes os coordenadores ficam em dúvida entre contatar uma escola ou uma instituição social. Nesse caso a
TdB recomenda que se dê preferência a instituições. Elas possuem serviço de assistência social, o que ajuda no
acompanhamento dos tratamentos. Além disso, isso promove a cooperação entre projetos, ampliando o impacto
social da ação.

Selecionada a escola/instituição, o coordenador precisa contatar o seu responsável (diretor ou coordenador). O
primeiro contato pode ser por telefone. Nele, o coordenador deve explicar o programa em linhas gerais e
agendar uma reunião. Muitos diretores/coordenadores não acreditam que o programa é gratuito. Por isso, é muito
importante deixar muito claro que o tratamento não terá nenhum custo para o beneficiário.
❷ Apresentar o programa para a direção
O foco da reunião é a apresentação do programa. É muito importante que o Coordenador Regional esteja
preparado para o encontro, com todas as informações sobre a TdB e o Dentista do Bem na ponta da língua. O que é
a TdB? Qual a sua história? Quais reconhecimentos internacionais ela tem? Como funciona o programa? Quem
pode participar do programa? Quem seleciona quem vai ser atendido? Quem vai atender o aluno? Quem paga
pelo tratamento? Até quando vai o tratamento? O que é a triagem? Como funciona? Quanto tempo demora?
É imprescindível deixar claro que triagem não é garantia de tratamento.
Se possível, recomenda-se mostrar o documentário “Dente por Dente” para o diretor/coordenador (ele está
disponível no Youtube: http://migre.me/aK1Bx). O vídeo é muito emocionante e mostra como um educador pode
ajudar a TdB a devolver o sorriso de um jovem. É importante deixar uma cópia do filme com o responsável
pela escola/instituição. Assim ele pode apresentá-lo a outros diretores/coordenadores e professores, o que abre as
portas de outras escolas/instituições.
Utilizar a credibilidade da TdB sempre facilita o contato. Há muitas informações úteis no site da TdB. Apresentá-lo é
sempre ponto positivo (www.tdb.org.br).

Durante o contato é bom deixar claro que o dia da triagem não interfere na dinâmica da escola/instituição, já que o
exame de uma sala com 40 crianças ou jovens demora entre 10 e 15 minutos. Além disso, todo o processo do
programa (triagem/encaminhamento/atendimento) não gera trabalho nenhum para o diretor/coordenador.
Ajuda bastante a mostrar que ele não está fazendo um favor para a TdB, mas sim para os jovens com problemas
bucais de sua escola/instituição.
A TdB recomenda que, caso não haja receptividade ao programa, o coordenador busque outra escola/instituição.
Mui- tas pessoas tendem a fugir de projetos sociais por acreditar que eles só lhe darão mais trabalho. Outros,
absorvidos pela rotina, não percebem a diferença que um tratamento odontológico pode trazer aos jovens
beneficiados. Por isso, é importante não desanimar no primeiro não e tampouco gastar energia demais para
revertê-lo em sim. Às vezes, em outra escola/instituição há uma pessoa altamente disposta, o que facilita ainda
mais o trabalho.
Assim que o diretor/coordenador da escola/instituição aceitar participar do programa, o passo seguinte é
agendar o dia da triagem e entregar fichas de autorização e informativos aos pais (o modelo dos documentos
está em anexo) em número suficiente para a quantidade de jovens entre 11 e 17 anos presentes na
escola/instituição, com o pedido de que eles sejam entregues a cada um deles. Caso seja possível, o
diretor/coordenador pode fornecer uma lista detalhada desses jovens (separados por sala, no caso de escolas).
Isso ajuda na organização do dia da triagem.

DICA: No dia da triagem a Autorização do Responsável deve estar preenchida e assinada. E todos os seus dados
devem estar o mais legível possível. Além de garantir agilidade no tratamento dos selecionados (sem a autorização
dos pais ou responsáveis o jovem não pode ser encaminhado a um Dentista do Bem), é através do documento que a
TdB coleta os dados para o envio da carta de encaminhamento. Por isso a importância de que as informações
estejam corretas. É recomendado que o coordenador verifique os dados e sua legibilidade no dia da triagem. Caso
falte alguma informação, é necessário completar com o máximo de detalhes possível. Por exemplo: se o jovem não
possui telefone, incluir um telefone para recado. Essas informações garantem a eficiência do encaminhamento.

É importante deixar claro quantos dentistas e outros voluntários participarão da triagem, salientando que todos
os alunos devem estar com a autorização assinada, acompanhada de um comprovante de residência. Este último é
crucial para o sucesso do encaminhamento. Com ele, as cartas dos beneficiários chegam ao seu destino e o
jovem começa o tratamento em tempo recorde.
Dizer que a seleção é feita pela TdB, em seu escritório central, diminui pressões para que alguns jovens sejam
beneficiados em detrimento de outros.

Resumindo
1.
2.
3.

Agendar a reunião.
Apresentar-se como Coordenador Regional do Projeto Dentista do Bem.
Contar resumidamente a história da TdB, deixando claro que ela é uma organização reconhecida
internacionamente, com as contas auditadas etc. Usar a credibilidade da Turma do Bem a seu favor.
4. Explicar o que é o programa Dentista do Bem, que o tratamento é gratuito, que a triagem não é garantia de
tratamento e que a seleção é feita no escritório da TdB de acordo com um índice de priorização cientificamente
comprovado.
5. Mostrar o documentário “Dente por Dente”.
6. Entregar uma cópia do filme.
7. Explicar como funciona o processo de triagem, mostrando que ele é rápido e não invasivo.
8. Marcar o dia da triagem.
9. Entregar fichas de Autorização do Responsável e Informe aos Pais suficientes a todos os jovens de 11 a 17 anos
da instituição, orientando que elas sejam preenchidas antes da triagem.
10. Mostrar aos pais ou responsáveis que precisam anexar um comprovante de residência à autorização.
11. Avisar quantas pessoas participarão do processo de triagem.

❸ Dia da triagem
Para a triagem são necessários:




Ficha de Cadastro da Instituição;
Fichas de IHC e espátulas de madeira suficientes para avaliar todos os jovens entre 11 e 17 anos;
EPI completo: luvas, máscara, gorro, avental, óculos de proteção.

DICA: Para ganhar tempo, a TdB recomenda que o Coordenador Regional preencha os dados da instituição a ser
triada antes de fazer as cópias das fichas de IHC.

No dia triagem, a primeira coisa a ser feita é o preenchimento da Ficha de Cadastro da Instituição (o documento
está em anexo). Ela é um instrumento de controle das triagens, o que facilita o gerenciamento das atividades. Além
disso, a instituição é um importante contato com o beneficiário, tendo em vista que muitos deles não possuem
telefones e/ou moram em áreas de difícil acesso. Por isso, ela precisa estar preenchida corretamente, com a
maior quantidade de informações possível. Vale ressaltar que, ao final da triagem, o número de jovens
examinados deve ser assinalado, o que é imprescindível para o controle da TdB.
Após isso, o processo de triagem começa efetivamente. Como explicado anteriormente, triar nada mais é do
que olhar a situação odontológica de todos os jovens de 11 a 17 anos da escola/instituição, em um exame
visual, não invasivo e bem rápido, preenchendo uma ficha para cada um com informações sobre sua saúde
bucal e situação financeira.

No dia, todos os alunos devem estar com as autorizações preenchidas e com uma cópia do comprovante de
endereço anexado às mesmas.
É importante que os exames sejam realizados em um local bem iluminado, com lixo para descarte do material
e cadeira para os jovens se sentarem. É imperativa a utilização do EPI completo, com jaleco, touca, luvas
descartáveis, espátula de madeira (ou espelho descartável) e máscara de proteção. Isto garante a padronização e
a biossegurança do processo, e, em consequência, a credibilidade da organização.
Se possível, o Coordenador Regional deve estar acompanhado de um anotador na realização do exame. Assim,
enquanto ele examina os jovens, o acompanhante preenche a ficha de IHC com os dados que estão sendo ditados.
Isso agiliza ainda mais o processo. O anotador pode ser um familiar, a secretária, um amigo etc. Qualquer pessoa
pode ajudar nessa função.
Apenas cirurgiões-dentistas formados, certificados e com registro profissional (inscrição no CRO) podem examinar os
jovens durante a triagem. Estagiários, estudantes de odontologia, ASBs etc. não podem fazê-lo. Por outro lado, eles
podem atuar como anotadores.

Recomenda-se que o cirurgião-dentista tenha total segurança de todos os critérios que são levados em conta
durante o exame. Estudá-los antes da triagem facilita o preenchimento da Ficha de IHC e, em consequência,
garante uma seleção mais justa dos beneficiários. Ainda nesse sentido, todas as observações que o coordenador
achar pertinentes devem ser anotadas. Quanto mais informações, melhor e mais efetiva é a seleção dos jovens que
receberão tratamento.
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Ao término da triagem, todas as fichas (IHC, Autorização dos Pais – acompanhada de comprovante de endereço – e
Ficha de Cadastro da Instituição) devem ser imediatamente enviadas à TdB. Isto acelera o encaminhamento
dos beneficiários – muitos deles sofrendo com dor de dente!

IHC – Índice de Hierarquia e Complexidade
IHC é o Índice de Hierarquia de Complexidade. Ele é a principal ferramenta da triagem, por que:




Traz os dados que identificam o jovem;
Indica qual a condição de saúde bucal e o direcionamento de tratamento;
Mostra quem realmente não pode pagar.

A ficha de IHC precisa estar legível, de preferência preenchida em letra de forma.
Ela começa com itens que identificam o jovem e assinalam a concordância na participação ao programa:

É necessário muito cuidado no preenchimento destes dados, com atenção especial à data de nascimento, já
que idade é um dos critérios de seleção do programa.

Os itens 3 e 4 mostram a situação social do jovem triado:

Aqui vale o bom senso. É preciso muito cuidado com respostas duvidosas. Se o jovem diz ter cinco televisões,
será que todas elas funcionam? Muitas vezes, por vergonha, ele floreia as respostas. Por exemplo: diz ter um
carro, mas o pai é motorista e o automóvel pertence ao patrão. Diz que o pai é publicitário, mas, na verdade,
distribui folhetos. É muito importante se aprofundar nas perguntas quando surgirem casos assim.

Caso ainda restem dúvidas, faça observações na ficha, como indica o item 7. Isso ajuda na hora da seleção.

Os itens 5 e 6 mostram a situação bucal do aluno.

No item 5 o Coordenador deve dominar as nomenclaturas usadas. Vamos a elas:
Controle da Doença
• SN: não apresenta nenhuma lesão de cárie e nenhum tipo de doença periodontal.
• CDI: apresenta manchas brancas, foco de cárie em fóssulas e fissuras e presença de cálculos.
Controle da Lesão
• SNL: não apresenta lesões evidentes de cárie e doença periodontal.
• CLS: apresenta pequenas lesões de cárie, com presença de pequenas alterações gengivais e pequenas
cirurgias.
• CLC: dentes com ampla lesão com cavidade com ou sem comprometimento pulpar.
• CLS/CLC: indivíduos que apresentam as duas definições acima.
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Tratamento Especializado
 SNE: sem necessidade de tratamento especializado
• NTE: com necessidade de tratamento especializado.
• Qual especialidade? É importante colocar todas as especialidades que o jovem necessita, não excluindo
nenhuma. Isso facilita o encaminhamento.
Orto





Grau 1 – Pequena necessidade: médias sobressaliências; mordida cruzada posterior ou anterior;
mordida aberta média; sobremordida exagerada completa.
Grau 2 – Moderada necessidade: agenesia; grandes sobressaliências com comprometimento de fala e
mastigação; mordida cruzada anterior e posterior; mordida aberta grande; dentes parcialmente
erupcionados; presença de dentes supranumerários.
Grau 3 – Grande necessidade: dentes com erupção impedida; agenesia; sobressaliência grave; fissura labial
ou palatal e outra anormalidades; dentes decíduos submersos.

Obs.: nesse item, seja preciso e use o bom senso, já que não há muitos voluntários especialistas nessa área.
Paciente com dor
Esse item é muito importante. Se perceber que o jovem está com dor, assinale. Pacientes com dor têm
prioridade de encaminhamento.
No item 6 são fornecidas informações sobre a percepção do próprio jovem sobre a sua saúde bucal. Esta parte ajuda
a TdB a entender o impacto dos problemas odontológicos em sua vida, o que é importantíssimo.
A TdB recomenda que, caso haja alguma informação que mereça um destaque maior, ela seja escrita a parte, no
item 7. Mais uma vez: quanto mais informações, melhor.
Caso haja dúvidas sobre como assinalar cada um dos itens acima, assista ao Vídeo de Capacitação à Distância.
Nele existem exercícios que ajudam a entender melhor as nomenclaturas.
❹ Encaminhamento
Após a triagem o Coordenador Regional deve enviar para a TdB, via correio, a Ficha de Cadastro da instituição e as
fichas de IHC, acompanhadas das respectivas autorizações dos pais ou responsáveis e comprovantes de residência.
Com esses documentos em mãos, a equipe do programa Dentista do Bem seleciona os jovens que receberão
atendimento. Para tal é utilizado um critério que prioriza os mais pobres, os que estão com problemas bucais mais
graves e os mais velhos (mais próximos dos 18 anos).
Após a seleção, os jovens são cadastrados num sistema que faz o cruzamento entre os beneficiários e os Dentistas
do Bem disponíveis para atendê-los. Para tal é levada em conta a distância entre a residência do beneficiário e
o consultório do dentista.
Feito isso, a TdB encaminha ao coordenador e para a instituição a lista de jovens selecionados.

Quando começam os atendimentos:
•
•
•

Os casos mais graves são encaminhados primeiro.
A criança recebe uma carta em sua casa com o nome e telefone do dentista que irá atendê-lo.
O responsável tem de ligar no consultório do dentista para marcar a consulta.

A partir daí o dentista voluntário é responsável pelo tratamento completo do paciente até que ele complete 18
anos. A equipe da Turma do Bem acompanha todo o atendimento.

Relembrando:

DOOR TO DOOR
A segunda função básica do Coordenador Regional é cadastrar novos dentistas, ampliando a rede de voluntários
e, consequentemente, aumentando a quantidade de jovens beneficiados pelo projeto Dentista do Bem.
Para tal, a principal ferramenta é o Door to Door . É uma técnica de venda muito utilizada ao longo da história,
na qual o vendedor vai de porta em porta tentando vender um produto ou serviço para o público em geral. Com o
passar dos anos, o calling first, ou ligação prévia, passou a integrar o processo. Assim, antes da visita, o vendedor
contata o visitado (por e-mail ou, mais frequentemente, por telefone), agendando um encontro.
No Dentista do Bem, o Door to Door segue a mesma dinâmica: o Coordenador Regional atua como um vendedor,
cujo produto é o próprio programa. Ou, melhor, a possibilidade de resgatar a cidadania de jovens de baixa renda
por meio de um tratamento odontológico. E o sucesso das “vendas” é refletido diretamente na quantidade de
beneficiários em cada município.
Para facilitar o processo, é recomendado que ele seja dividido em duas etapas:
1. Conversar com os seus próprios colegas e amigos.
2. Cadastrar os outros dentistas da sua cidade.
Este é o passo a passo do cadastramento de novos cirurgiões-dentistas:
❶ Primeiro passo: montagem da agenda
Para trabalhar de maneira rápida e efetiva, é necessário que haja organização. Assim, a primeira coisa a ser feita
é uma agenda com o contato dos dentistas da cidade e/ou região. Ela deve conter a maior quantidade possível de
dados: nome, email, endereço, telefone comercial, residencial, celular. É sempre bom deixar um campo para
observações, porque ajuda no controle dos contatos realizados (ligação feita, reunião agendada, melhor horário
para entrar em contato etc.).
Mais uma vez, é recomendado começar pelos amigos e colegas mais próximos. Em seguida é bom compilar os
colegas de turma (faculdade, curso de especialização etc.) e os amigos de amigos (os quais com certeza passarão os
contatos sem grandes problemas).
Por fim, pode-se recorrer ao site do Conselho Federal de Odontologia – CFO (http://cfo.org.br/servicos-econsultas/profissionais/), que possui listas de dentistas por município de atuação. Basta procurar a cidade de
interesse; o site gera a listagem automaticamente.

Com a lista de dentistas em mãos, a próxima etapa é pesquisar no Google (www.google.com) os seus contatos. Não
tem segredo: basta digitar no buscador o nome e/ou a inscrição no CRO de cada cirurgião-dentista. Em 90 % dos
casos aparecem as informações de seus consultórios (que incluem telefone e endereço). Com elas, o contato já
pode ser feito.

❷Segundo passo: contato telefônico:
Com os contatos em mãos, a ideia é ir ao telefone e agendar um encontro presencial. É recomendado que esse
contato aconteça no período da manhã. Com certeza haverá maior receptividade do cirurgião-dentista, já que se
trata de um período no qual os consultórios tendem a ficar menos movimentados.
Como no contato com as escolas/instituições, o projeto deve ser explicado em linhas gerais e uma reunião deve ser
agendada.

O que falar no telefonema?
Olá! Eu sou seu colega e Coordenador(a) Regional do programa Dentista do Bem, você conhece? Nós oferecemos
tratamento odontológico de graça para jovens de baixa renda. Ou melhor, resgatamos a sua cidadania através do
tratamento dentário.
Aqui na cidade XX dentistas já fazem parte do projeto. Gostaria de marcar uma reunião com você para mostrar
direitinho como o projeto funciona. Prometo que não vai demorar e você não vai se arrepender. É uma chance única.

Aqui vale o jogo de cintura. Muitos dentistas fazem muitas perguntas antes de agendarem a reunião. É bom que
o Coordenador tenha na ponta da língua a maior quantidade possível de informações sobre a Turma do Bem e o
programa Dentista do Bem. Isso passa credibilidade.

Exemplo: “A TdB existe desde 2002 e o Dentista do Bem é a maior rede de voluntariado ESPECIALIZADO do mundo.
O fundador foi eleito Empreendedor Social do Ano pela Folha de S. Paulo/ Schwab Foundation e pela Ashoka por
causa do projeto. Ele é reconhecido internacionalmente, está em 1.500 municípios de todo o Brasil, 12 países da
América Latina e em Portugal.”

É imprescindível que o Coordenador conduza a conversa deixando claro que todas as dúvidas serão sanadas no
encontro presencial. Além disso, não custa afirmar que não há problema algum se, depois da conversa, o dentista
não se interessar pelo projeto.

O encontro deve ser marcado num horário confortável para o dentista a ser cadastrado, levando em conta que
o encontro não demora mais que 30 minutos.
❸ Terceiro passo: encontro
É importante que o Coordenador esteja preparado para o encontro. Ele deve saber de cor os números corretos
da cidade (quantos dentistas cadastrados, quantos jovens atendidos, quantos jovens na fila de espera etc.). Isso
dá credibilidade. Para atualizar esses dados, basta entrar em contato com a TdB.

Para cadastrar novos Dentistas do Bem, é necessário entregar o Termo de Compromisso para eles. Esse documento
está anexo à apostila e no site da TdB.

No dia do encontro, a primeira coisa a ser feita é apresentar o filme “Dente por Dente” (ele está disponível no
Youtube: http://migre.me/aK1Bx). Ele é um “soco no estômago” e relembra ao dentista o drama que os jovens
passam. É importante deixar uma cópia do filme com ele. Assim ele poderá apresentá-lo a outros dentistas, o que
pode trazer ainda mais voluntários.
Após o filme, vem a explicação do programa. Deve-se ser minucioso nesse ponto.

Exemplo: “O Dentista do Bem é um programa da OSCIP Turma do Bem. É uma organização que passa por duas
auditorias anuais (Ernst&Young Terco e Ministério da Justiça). Além disso, ela é reconhecida internacionalmente por
duas organizações de renome: Schwab Foundation e Ashoka. Ela não recebe verba pública e nunca esteve envolvida
em nenhum escândalo. Todas essas informações, incluindo o balanço financeiro, estão no site
www.turmadobem.org.br.
O programa é bem simples. Dentistas voluntários aceitam atender gratuitamente um ou mais beneficiários. Esses
jovens provêm de triagens que eu realizo em escolas públicas e instituições sociais. A seleção deles acontece na TdB.
Os mais pobres, com mais problemas bucais e mais velhos têm prioridade. O paciente não paga um centavo sequer
pelo tratamento.
Para você fazer parte é muito simples. É só assinar o termo de compromisso e dizer quantas crianças quer ajudar.
Não dá trabalho nenhum. Você não precisa nem sair do consultório. O paciente vem até você com uma carta da TdB,
dizendo que é beneficiário. Aí, você encaixa esse paciente na sua agenda ociosa. Só isso.”
Muitas pessoas não entendem a importância do trabalho do programa Dentista do Bem. É comum que o
cirurgião-dentista já ajude alguém, atendendo gratuitamente. Por isso é necessário mostrar o que é feito, como é
feito e quais são os impactos sociais, tanto na vida dos jovens quanto na vida do próprio cirurgião-dentista,
mostrando como um trabalho social organizado e com critérios de seleção podem transformar a vida de milhares
de pessoas ao redor do mundo.

Exemplo: “Talvez você já ajude alguém, atendendo de graça. Mas no programa Dentista do Bem o impacto é
muito maior. Os pacientes são selecionados por um critério que prioriza jovens com problemas bucais graves, os
mais pobres e os mais próximos dos 18 anos (que são os que estão procurando o primeiro emprego). Além de
atender alguém que precisa MUITO, você ainda vai fazer parte de um movimento que já beneficiou mais de 58 mil
jovens ao redor do mundo.”

É interessante colocar o dentista num papel de protagonista dentro de toda a estrutura do projeto. Sem ele, não há
atendimentos e centenas de jovens continuarão sofrendo com dores de dente. Por isso não se pode esquecer
de explicar a importância do cirurgião-dentista no resgate da cidadania dos beneficiários.
Por fim, se o dentista se interessou, só falta assinar! Nunca, jamais o Coordenador pode sair do consultório sem
o termo de compromisso assinado. Isso prejudica o processo. Muitas vezes, o dentista esquece e acaba não
enviando o documento, portanto vale a pena insistir, explicando a urgência em ajudar. Vale a pena ressaltar o
tamanho da fila de espera da cidade, o que significa que há jovens selecionados esperando por um dentista para
tratá-los. Quanto mais emocional a argumentação, melhor.

Ocasiões especiais
Além da dinâmica door to door (agenda/ligação/encontro), existem ocasiões perfeitas para o cadastramento de
novos voluntários. São os eventos que reúnem vários cirurgiões-dentistas. Por exemplo, reencontros de turma,
reuniões informais, cursos, especializações, mestrados etc.
A mesma apresentação feita no consultório dos dentistas pode ser reproduzida nessas situações. Para tal, é
importante levar Termos de Compromissos suficientes para todos os dentistas presentes, e se possível, ter uma
TV para passar o documentário “Dente por Dente”. No caso específico de cursos (quaisquer que sejam), deve-se
falar com o professor para apresentar o projeto em um dos coffee breaks.

O Coordenador não pode desanimar no primeiro não. Muitos dizem vários “nãos” antes de dizer “sim” e
tornarem-se Dentista do Bem. Isso é normal.
Negativas comuns – e as respostas!
1. Não tenho dinheiro. / O consultório é novo, preciso investir muito/preciso recuperar meu investimento.
Reposta: “Você não vai gastar quase nada com os beneficiários do projeto. Os custos se diluem no atendimento
dos clientes particulares. Não pesa no orçamento.”
2. Não tenho tempo.
Resposta: “O Dentista do Bem utiliza a agenda ociosa dele para atender os pacientes do projeto. Ou seja, não pega
o horário de um paciente particular. Além disso, o tempo que se gasta no atendimento de um beneficiário é
muito pequeno.”
3. Já ajudo outra instituição / o filho da empregada / a vizinha.
Resposta: “A grande maioria dos dentistas já ajudam alguma instituição ou pessoa, atendendo de graça. Isso é
excelente! Mas, para quem quer ajudar, o programa Dentista do Bem oferece uma estrutura de ação que amplia
gigantescamente o impacto social de um atendimento. Além de facilitar a vida do dentista, já que ele ajuda sem
sair do consultório.”
Não posso preencher o Termo de Compromisso agora.
Resposta: “Preencher e assinar o termo de compromisso não demora mais que um minuto. É muito rápido mesmo,
eu ajudo você.”
4. Não posso fazer nada, isso é problema do governo.
Resposta: “Você tem razão, é problema do governo mesmo. Mas também é um problema de toda a sociedade. Se
os dentistas não se mobilizarem para mudar a realidade, ninguém fará isso! É pouco, mas faz diferença. E
incomoda. Tanto que o trabalho dos Dentistas do Bem já vem mudando políticas públicas em todo o Brasil.

❹ Quarto passo: envio do termo assinado
O Coordenador Regional deve enviar os Termos de Compromisso assinados para a sede da TdB. Isso pode ser
feito por correio, fax ou email (digitalizados).
É importante que os documentos sejam enviados o mais breve possível. Quanto mais rápido o dentista for
cadastrado no sistema da TdB, mais rápido um paciente será encaminhado para tratamento.

Relembrando:
1. Fazer uma agenda com o contato dos dentistas, começando pelos amigos, colegas e conhecidos. Usar a
internet (site do CFO, Google) para localizar outros dentistas da cidade.
2. Telefonar para cada contato e agendar encontros.
3. Depois de apresentar o programa de forma consistente, com emoção, e convidar o dentista para ser
voluntário. Caso ele aceite, insistir para que preencha e assine o Termo de Compromisso na hora.
4. Enviar imediatamente o termo assinado para a Turma do Bem.
Obs.: a TdB não busca apenas quantidade. Qualidade e comprometimento com a causa são fundamentais.

Parceria com clínicas radiológicas
Para facilitar o andamento eficaz do programa Dentista do Bem em seu município, o Coordenador Regional pode
fazer parcerias com clínicas radiológicas. A ferramenta é, novamente, a técnica door to door com discurso emocional.
Caso a clínica aceite fazer parte do programa, seu responsável deve assinar o Instrumento Particular de Parceria
para Manutenção de Projetos Sociais, que deve ser enviado para a TdB pelo Coordenador. O documento está
anexo à apostila. Se necessário, ele pode ser solicitado pelo email dentistadobem@tdb.org.br.
Como contrapartida, a clínica tem seu logo destacado no site da Turma do Bem (http://migre.me/aN70b). Para
isso, basta que ele seja enviado à comunicação da TdB por email (comunicacao@tdb.org.br).

POLÍTICAS PÚBLICAS
Alinhada com a missão de transformar a percepção da sociedade sobre a questão da saúde bucal, promovendo
soluções de acesso a tratamentos odontológicos, há alguns anos a TdB busca impactar políticas públicas na área.
E isso não significa apenas acesso a tratamento odontológico de qualidade. O problema começa antes disso: parte
da população não tem sequer acesso ao kit de higiene bucal (escova, pasta e fio dental).
Para aumentar a atuação junto ao governo em suas diversas esferas, a partir deste ano o trabalho na área de
políticas públicas da TdB passou a ser centralizado num setor. O objetivo é ir além do trabalho curativo
desenvolvido pelos Dentistas do Bem: mostrar o problema, abrir os olhos da população, colocar o tema em pauta e
obrigar os políticos a fazerem alguma coisa.
Algumas frentes estão sendo abertas. As principais dizem respeito à aprovação de três projetos de lei idealizados
pela Turma do Bem: todos dizem respeito à universalização do kit de higiene bucal.
1. Obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo Municipal de kit de higiene bucal, composto por
escova dental infantil, fio dental e creme dental, nas escolas municipais no início de cada trimestre letivo.
Ou seja, distribuição de escova, pasta e fio dental para os alunos de escolas municipais quatro vezes por
ano.
2. Obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo Municipal do kit na Farmácia Municipal. Ou seja,
distribuição gratuita do kit em postos de saúde. Isso já é feito com alguns medicamentos, seringas e
preservativos, por exemplo.
3. Negociação de acordo coletivo com servidores públicos por meio de seus sindicatos para inclusão do kit
na cesta básica distribuída no município como item obrigatório. Ou seja, inclusão de escova, pasta e fio
dental na cesta básica.
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O Coordenador que se interessar em desenvolver políticas públicas em seu município deve entrar em contato com a
TdB para receber toda a assessoria necessária para fazer a mobilização em seu município.

OUTROS PROJETOS
ASSISTENTE DO BEM
Iniciado em abril de 2010, o projeto Assistente do Bem oferece a beneficiários do Dentista do Bem um curso
gratuito de formação em Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). O objetivo é promover o desenvolvimento profissional,
pessoal e preparar o jovem para a prestação de serviços específicos de odontologia.
O programa piloto teve início em São Paulo, com 24 jovens em regime presencial. O curso incluiu, além das
disciplinas obrigatórias de formação, reforço de português e matemática e passeios culturais.
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Em 2011, com o sucesso da primeira turma, o projeto foi ampliado. Foi criado, então, o Assistente do Bem à
distância. Dentistas do Bem das cinco regiões do Brasil se tornaram tutores de 290 alunos com aulas teóricas e
práticas semipresenciais, as quais, ministradas à distância pela internet, aconteceram em seus consultórios.
Hoje, o projeto continuou com um trabalho de acompanhamento psicossocial periódico dos jovens beneficiários,
focado na colocação profissional e acadêmica.
Dessa maneira, fecha-se um ciclo de desenvolvimento e inserção social que começa com a boca e termina com
o jovem pronto para o mercado de trabalho.

APOLÔNIAS DO BEM
O programa Apolônias do Bem oferece tratamento odontológico integral e gratuito a mulheres que vivenciaram
situações de violência doméstica e tiveram a dentição afetada durante as agressões.

Desde 2012, quando começou a ser desenvolvido, ele já garantiu atendimento a 600 mulheres de São Paulo, Rio de
Janeiro e Espírito Santo. E a meta e continuar atendendo 200 mulheres por ano.

As beneficiárias são selecionadas através de triagens realizadas em casas de apoio e organizações sociais, quando
passam por um rápido exame oral, não invasivo, e respondem ao OHIP (Perfil de Impacto de Saúde Oral, na sigla em
inglês, uma ferramenta científica que mede o impacto da saúde bucal na qualidade de vida de uma pessoa). São
priorizadas as mulheres com problemas odontológicos mais graves e OHIP mais alto, que sustentam a família e
retomaram os estudos ou estão fazendo cursos de capacitação profissional.

Uma vez no programa, as apolônias (como as beneficiárias do programa são chamadas) e os profissionais que as
atendem são acompanhados pelos funcionários da Turma do Bem até que os tratamentos se encerrem.

ESTUDANTE DO BEM
Mobilizar os estudantes para a importância da consciência socioambiental na prática da odontologia. Este é o
objetivo do concurso Estudante do Bem, promovido pela Turma do Bem em 2012.
Exclusivo para estudantes de odontologia, o concurso propôs aos participantes a construção de painéis com
relatos de casos clínicos que mostrem a realidade social e odontológica de uma criança ou adolescente de 11 a 17
anos com problemas bucais. Com isso, montou-se um panorama da realidade da saúde bucal brasileira.

DENTISTA VERDE
A conscientização ambiental está diretamente relacionada à responsabilidade social. Com o Dentista Verde, a
TdB mobiliza os voluntários do projeto Dentista do Bem, e toda a classe odontológica, para a questão do meio
ambiente. Por isso, a TdB, sob consultoria voluntária do ambientalista Fábio Feldmann, desenvolveu o Manual do
Dentista Verde. O Manual do Dentista Verde está disponível para download no site da TdB
(http://turmadobem.org.br/br/manual_dentista_verde.pdf).

LIGA DO DENTISTA LIMPO
A Liga do Dentista Limpo que propõe conscientizar os profissionais de odontologia sobre a importância da
biossegurança. O projeto possui um manual com orientações sobre como deve ser a rotina dos procedimentos de
limpeza, desinfecção e esterilização. O manual é a forma de difundir informações corretas, precisas e
atualizadas.
Está
disponível
para
download
no
site
da
TdB
(http://www.turmadobem.org.br/manual_liga.pdf).

VEZ DO BEM
A TdB, em parceria com a ONG Vez da Voz, iniciou o projeto Vez do Bem, com o objetivo de orientar
cirurgiões-dentistas para uma atuação adequada no atendimento de pessoas com deficiência. Foi produzido um
manual
com
dicas
de
atendimento,
disponível
para
download
no
site
da
TdB
(http://turmadobem.org.br/br/vez_do_bem.pdf).

COMUNICAÇÃO
A Turma do Bem possui um departamento de comunicação que gerencia toda a divulgação da organização e de
seus programas e projetos. Ele é responsável por coordenar as estratégias de comunicação, que incluem a utilização
da marca da TdB por voluntários, o contato com a imprensa, a ação nas redes sociais, entre outros. Isso faz com
que o fluxo de informação seja coerente, aumentando a credibilidade da OSCIP.

USO DA MARCA
Marca é um nome, termo, sinal, símbolo, desenho ou identidade visual (ou uma combinação de todos esses)
que identifica uma organização, seus bens e serviços e os diferencia de outras organizações, similares ou não. Em
poucas palavras: marca é uma assinatura visual que permite associar um símbolo, por exemplo, a uma organização,
empresa ou produto. Caso, por exemplo, da letra “M” estilizada, que representa o McDonald’s, ou das cores de
um time de futebol.
A marca é um dos patrimônios mais importantes de qualquer organização, um de seus bens mais valiosos. É a
sua cara. Através dela a empresa se relaciona com a sociedade. Ela representa a sua identidade, a primeira imagem
que é projetada nas pessoas. Ou seja, mais do que representar a organização, a marca identifica para a sociedade
quem é responsável por um serviço/produto, e sua consequente qualidade – o que pode garantir o sucesso ou
fracasso de uma organização.
Por isso, muitas vezes a marca chega a valer mais que o total de ativos da organização que representa. No caso
da Coca-Cola, por exemplo, a marca vale mais de US$70bi. Ou seja, se a empresa Coca-Cola vendesse todas as
suas fábricas, garrafas, caminhões, escritórios e tudo mais que tem no mundo inteiro, o valor somado seria
menor que o valor de seu logo, que qualquer pessoa do planeta reconhece de longe. Outro exemplo: o Google,
fundado apenas em 1998, já possui uma marca avaliada em aproximadamente US$44bi.
O que elas têm em comum? Em primeiro lugar, representam produtos e serviços considerados bons pelo
público. Depois, são muito populares e respeitadas pela sociedade – quando vemos uma lata vermelha, lembramos
da Coca- Cola; quando precisamos pesquisar algo na internet, lembramos do Google e seu logotipo colorido.
Nada disso seria possível se essas organizações não trabalhassem pesado na padronização de sua identidade visual,
com o cuidado de que suas marcas mantivessem sempre a mesma cara. É a repetição que faz a imagem se
consolidar!
A TdB possui todos os ingredientes para construir uma marca cada vez mais valiosa: o “serviço” é sinônimo de
qualidade – o que é evidenciado nos prêmios internacionais conquistados –, possui uma marca forte e reconhecida
pela comunidade. Assim, é preciso manter uma identidade consistente com a sua importância e seriedade, pautada
pelos valores e missões.
É importante lembrar: usada corretamente, a identidade visual cria uma visão única e posiciona a TdB como
uma marca cada vez mais forte!

LOGO TDB
A logomarca da Turma do Bem evoluiu junto com a organização, o que era de se esperar, já que ele é uma
representação gráfica de seus valores e trabalho. Lá no início ele reproduziu a turma pequena que se juntou e
começou a atender jovens carentes em seus consultórios.

Quando o programa se expandiu para outros estados brasileiros, um novo logo foi criado. Nele se encontra
representada a nacionalização da OSCIP.

Por fim, quando a TdB expande internacionalmente o programa Dentista do Bem, surge o logo atual.

Nele são representados os fundadores, os funcionários e a difusão do método.

Este logo é utilizado para fins institucionais. Ou seja, só a TdB pode manipulá-lo.
Em hipótese alguma é permitida a sua utilização sem prévia autorização da equipe de comunicação da Turma do
Bem. Tanto pelas empresas mantenedoras, quanto por voluntários.
Qualquer dúvida, deve-se entrar em contato com a TdB.

LOGO DENTISTA DO BEM

A logomarca do Dentista do Bem representa graficamente a grande rede de voluntários que, como uma
engrenagem, trabalham duro para fazer o projeto atender cada vez mais jovens ao redor do mundo. Demonstra
também a sua crescente expansão, o que pode ser visto pelo crescimento das bolinhas.

Este logo pode ser utilizado pelos dentistas voluntários. Entretanto, é necessária autorização prévia da equipe de
comunicação da Turma do Bem.
Para tal, basta entrar em contato com a TdB.

A UTILIZAÇÃO DO LOGO
Os voluntários do Dentista do Bem podem, como dito em capítulos anteriores, utilizar a logomarca do programa
para a produção de papelaria (cartões, receituário etc.), jalecos, adesivos, camisas etc. Isto traz três benefícios
básicos:
•
•
•

Mudança de percepção de pacientes;
Valorização do nome do dentista;
Possibilidade de parcerias / novas ideias / novos projetos.

Entretanto, a produção desses materiais precisa de padronização. É fundamental que a marca se mantenha sempre
com a mesma cara. É a repetição que faz consolidar a imagem.
O quanto vale a marca da TdB no seu consultório:
Nesse contexto, a primeira coisa a ser levada em conta é a forma do logo. Não se pode alongá-lo e/ou encurtá-lo
em hipótese alguma. É imperativo que ele tenha o mesmo padrão.

Outra coisa a ser considerada é a padronização das cores. Existem quatro aplicações permitidas do logo. E todas
elas apresentam características cromáticas pré-definidas. É terminantemente proibido alterar qualquer uma dessas
cores.

Dado isso, é imperativo que os voluntários sempre entrem em contato com o departamento de comunicação
da TdB para aprovar os materiais produzidos com a logomarca do programa Dentista do Bem. Isso evita a
utilização indevida e equivocada, e consequentes problemas, tanto para a organização quanto para o dentista.

Cuidados com a marca
1º Não tomar em vão o logo da Turma do Bem e do programa Dentista do Bem
2º Não o adulterar o logo do programa Dentista do Bem
3º Não o usar o logo sem a aprovação da TdB.

CONTATO COM A IMPRENSA
Ao se tornar Coordenador Regional do programa Dentista do Bem, o cirurgião-dentista passa a conviver com uma
realidade diferente. Além de fazer a ponte entre quem quer atender e quem precisa de atendimento,
frequentemente ele se torna uma fonte de informações para os jornalistas da cidade. Ou seja, tem contato
direto com a imprensa, divulgando as ações do programa e sendo o porta-voz da organização para outros
assuntos (como políticas públicas, por exemplo).
É bom lembrar que a TdB conta com uma assessoria de imprensa especialmente contratada para auxiliar os
voluntários nessas questões. Se houver qualquer dúvida, é recomendável entrar em contato com esse setor.
Em primeiro lugar, é imprescindível que o Coordenador entenda sua importância no organograma de comunicação
da TdB. Ele é um amplificador da voz da Turma do Bem. A divulgação dos objetivos, das ações e dos resultados
dos projetos da organização conscientiza a população sobre a importância da saúde bucal e, ao mesmo tempo,
aumenta o número de pessoas dispostas a contribuir e a ajudar. O resultado final é a ampliação da rede de
voluntários e, consequentemente, do número de crianças e adolescentes na cadeira do dentista. E essa é a única
razão de a Turma do Bem existir!
Para atingir esse objetivo, o Coordenador deve assumir seu papel de porta-voz qualificado da TdB e seu
compromisso com a veracidade e a consistência das informações fornecidas à imprensa.

Importante!
Antes de entrar em contato com a imprensa, o Coordenador deve apresentar seus planos de divulgação para a
comunicação da TdB.

Muitas vezes, os espaços na imprensa surgem espontaneamente. Cabe ao Coordenador estar preparado para
atender a essas demandas. Por isso é muito importante ter em mãos informações que facilitem a realização da
reportagem. São elas:

❶ Banco de imagens: coletânea de fotos
É sempre bom registrar (filmar e principalmente fotografar) as ações realizadas, o voluntário em ação e o
contexto no qual o projeto está inserido. O jornalista sempre pede imagens para ilustrar a reportagem.
❷ Banco de personagens: coletânea de histórias
Jornais, revistas ou TV sempre trazem histórias reais de pessoas que passaram ou estão passando pela situação
retratada. É bom que o Coordenador organize histórias dos pacientes, das famílias e dos voluntários envolvidos.
Isso pode contar muito na hora de “vender” uma reportagem.
Na maioria das vezes, o jornalista irá pedir uma “fonte”, um “porta-voz” para falar sobre o assunto que ele está
abordando. Essa pessoa representará a organização, por isso precisa estar muito bem preparada! Caso o
Coordenador não se sinta à vontade, é imperativo que entre em contato com a Turma do Bem.
❸ Números atualizados
Sempre que houver uma demanda de imprensa, o voluntário deve entrar em contato com a equipe da TdB para
atualizar os números da cidade ou região. Com certeza o jornalista pedirá esses dados durante a entrevista.
❹ A TdB em respostas
Como começou a Turma do Bem?
Em 1995, o cirurgião-dentista Fábio Bibancos lançou “Um Sorriso Feliz para o seu Filho”, um livro sobre prevenção,
e começou a fazer palestras para pais e alunos em escolas privadas. Em seguida, passou a ir a escolas públicas,
onde as mães sempre lhe mostravam a situação da boca de seus filhos. A prevenção não funcionava mais para
aquelas crianças: elas já precisavam de tratamento curativo.
O dr. Fábio Bibancos passou a atender algumas delas gratuitamente em seu próprio consultório. Infelizmente,
havia muitas crianças que precisavam de tratamento e ele pediu a ajuda de amigos. Eles começaram a oferecer
tratamento odontológico gratuito para jovens de escolas públicas.
Oficialmente a Turma do Bem foi aberta em 2002. Atualmente a organização está presente em todo o Brasil, 12
países da América Latina e Portugal. Nesses 13 anos, a TdB já encaminhou cerca de 58 mil crianças e
adolescentes para tratamento odontológico. Hoje a rede de voluntários reúne quase 16 mil dentistas.
Como funciona a Turma do Bem?
O principal programa da TdB é o Dentista do Bem, que gerencia uma rede de dentistas (os Dentistas do Bem),
que atendem voluntariamente, em seu próprio consultório, crianças e jovens (de 11 a 17 anos) que não têm
condições de pagar por um atendimento odontológico. Esse projeto envolve dois tipos de dentistas voluntários: os
Dentistas do Bem e os Coordenadores Regionais.
Em cada município em que o programa Dentista do Bem foi ativado (no Brasil, na América Latina e em Portugal), há
um dentista que também é o Coordenador Regional. O Coordenador vai até escolas públicas e instituições sociais
da sua região para realizar triagens que envolvem todas as crianças e todos os adolescentes de 11 a 17 anos.
Nessas triagens é feito um rápido exame visual, não invasivo, e é aplicado o IHC (Índice de Hierarquia e
Complexidade), que determina a condição bucal e social de cada jovem examinado. Esse índice foi desenvolvido
especialmente para o programa Dentista do Bem, sob encomenda da TdB.

As fichas com os resultados do exame bucal e o IHC são encaminhadas para a Turma do Bem, que seleciona os
jovens com pior condição bucal, mais próximos do primeiro emprego e mais pobres. A equipe da TdB recebe
essas fichas, seleciona as crianças e faz seu encaminhamento para o dentista voluntário mais próximo da
residência do beneficiário. O jovem selecionado recebe uma carta da TdB, informando qual é o seu dentista e o
telefone e o endereço do consultório. Já o Dentista do Bem recebe um comunicado com o nome do seu novo
paciente.
Quais são as principais “reclamações” desses adolescentes quando chegam ao consultório (vergonha,
rejeição etc.)?
Muitos sentem vergonha dos dentes e, por isso, não sorriem. Sofrem bullying na escola, têm dificuldade de
relacionamento, não conseguem namorar ou arrumar um emprego. A autoestima é péssima e, às vezes, os
problemas odontológicos chegam a prejudicar o rendimento escolar. Muitos sentem dor constantemente e têm
dificuldade (ou até medo) de se alimentar. Tudo que eles querem é parar de sentir dor e voltar a sorrir! Um sonho
simples e, teoricamente, fácil de ser realizado. Afinal, o Brasil tem muitos dentistas: são aproximadamente 250 mil,
o que representa 12% dos dentistas do mundo. Mesmo assim, ainda existe muita gente que, por falta de recursos
financeiros, não consegue fazer o tratamento adequado.
Com o envolvimento com a TdB, vocês acreditam que a sociedade acordou e está se mobilizando?
Com os números e o crescimento da TdB, temos de acreditar que sim! Aos poucos, as pessoas estão percebendo
o seu poder como agentes de transformação social por meio do voluntariado.
Como a TdB vê os programas de prevenção em saúde oral?
A TdB tem uma posição bem clara a respeito de campanhas de prevenção. Acreditamos que esse tipo de iniciativa só 36
é válido quando o acesso aos produtos de higiene oral, como pasta de dente, escova e fio dental, é universalizado.
Ou seja, quando toda a população tem acesso a esses produtos, seja porque pode comprá-los, seja porque eles são
distribuídos gratuitamente, como é feito com alguns medicamentos.
No nosso país, há um contrassenso. A política dos genéricos permite que todos possam adquirir medicamentos
a preços acessíveis ou retirá-los gratuitamente em postos de saúde e farmácias populares. A lista de produtos
com distribuição gratuita inclui, além de remédios, seringas, camisinhas e até protetor solar, mas deixa de fora o
kit básico de higiene bucal – escova, pasta e fio. Como uma família que mal consegue colocar comida na mesa
pode se dar ao “luxo” de comprar kits de higiene bucal?
Muitos dentistas gostam de fazer palestras de escovação, até se vestem de “dentes” em peças de teatro e
pensam que, dessa forma, estão resolvendo o problema da saúde bucal no Brasil. Quando veem crianças com a
boca destruída, geralmente colocam a culpa nos pais, dizendo que eles não se preocupam com a saúde dos seus
filhos... Mas a realidade é muito mais cruel do que isso: os pais sabem o que deve ser feito e se preocupam, sim!
Só não dinheiro. Quando têm, compram seus kits e cuidam direitinho dos seus dentes e dos dentes dos filhos.
Afinal, todo mundo beija na boca.
Quantos dentistas/beneficiados a organização tem atualmente? E coordenadores?
Atualmente, a rede conta com 16 mil dentistas voluntários, mais de 500 coordenadores e 58 mil beneficiados.

Obs.: esses dados são muito dinâmicos. Antes da entrevista, o Coordenador deve entrar em contato com a
assessoria da TdB para obter os números atualizados.

Como é feita a seleção das escolas que vão ser triadas?
São escolas da rede pública e instituições sociais (trabalho em rede com outras ONGs).
Por que o programa só atende essa faixa etária (de 11 a 17 anos)?
O ideal era que a Turma do Bem acolhesse todos que precisam ir ao dentista, mas infelizmente isso não é
possível. Escolhemos essa faixa etária, que precisa de um tratamento mais emergencial, porque são mais
velhos, com uma dentição mais definitiva e estão mais próximos do primeiro emprego. Um adolescente com uma
boca sem dente não tem namorada, sofre discriminação na escola e não consegue um trabalho. O impacto social
é maior. No Brasil, temos muitos projetos voltados para crianças e poucos para adolescentes.
Quanto custa, em média, o tratamento de uma criança selecionada?
Para o paciente beneficiário é totalmente gratuito. Para o dentista, é difícil estabelecer um valor com precisão,
já que cada caso é único. O bacana do programa é que o dentista não tem ônus, o custo do tratamento dessa
criança acaba sendo diluído nos demais clientes particulares da clínica.
O que diferencia o programa Dentista do Bem e a TdB de outras organizações?
Dois grandes diferenciais do programa são a facilidade de implantação e a replicabilidade. Como o dentista
voluntário atende os beneficiários em seu próprio consultório, qualquer cidade em que haja pelo menos um
dentista pode fazer parte do programa. Foi por causa disso que nos tornamos a maior rede de voluntariado
especializado do mundo, o que é uma conquista e, ao mesmo tempo, também um diferencial. E nós estamos
“exportando” esse modelo para outros países. Além do Brasil, o programa Dentista do Bem já está presente em
Portugal e em 12 outros países da América Latina.
Como é feita a captação de novos dentistas?
O Coordenador de cada cidade começa cadastrando os seus colegas dentistas. Depois cadastra em congressos,
palestras em faculdades e batendo de porta em porta. O ideal é ter todos os dentistas da cidade participando do
programa.
Como um dentista pode fazer parte da Turma do Bem?
Basta preencher o termo de voluntariado disponível no site da ONG (www.turmadobem.org.br), imprimir a ficha de
cadastro e encaminhar para a TdB via correio (rua Sousa Ramos, 311, Vila Mariana, São Paulo SP, CEP: 04120080), por fax, ou digitalizados para dentistadobem@turmadobem.org.br. Assim que o termo for recebido,
entraremos em contato para mais orientações.
Como uma criança pode participar?
A criança ou seus pais devem entrar em contato com a direção da escola onde ela estuda e pedir para que a
escola solicite uma triagem para a TdB. Isso vale também para organizações sociais que atendem crianças e
adolescentes de 11 a 17 anos.

Como são identificadas as áreas/regiões que necessitam de ajuda?
Em todas as cidades existem crianças que necessitam, e muito, de tratamento odontológico completo. Uma vez
que o programa é implantado numa cidade, cabe ao Coordenador Regional identificar e organizar triagens nas
escolas das regiões mais carentes e também em organizações sociais para atendem nossa faixa etária. O ideal é
realizar triagens em todas as escolas públicas, municipais e estaduais, com alunos de 11 a 17 anos.
De onde vem o dinheiro da Turma do Bem?
Grande parte dos mantenedores: Oral-B, Amil Linha Dental, Apsen Farmacêutica e Heraeus Kulzer. Aproveitamos
para registrar o nosso agradecimento a essas empresas. Sem elas a TdB não existiria. Além disso, são feitas ações de
captação durante todo o ano, como bazares, jantares beneficentes etc. Além disso, temos 2500 mil pessoas
contribuindo mensalmente com a organização. Os coordenadores também têm como função organizar meios para
captar recursos para a organização.
Como é gasto o dinheiro da Turma do Bem?
A TdB tem uma sede em São Paulo e um escritório em Lisboa. A equipe faz o monitoramento de todo o trabalho
da rede de dentistas voluntários e dos demais programas desenvolvidos pela organização, inclusive nos países da
América Latina.
Para que os programas aconteçam, a TdB conta com uma equipe de profissionais de diversas áreas de atuação,
todos contratados. O presidente, dr. Fábio Bibancos, e o vice-presidente, dr. Leonardo Ganzarolli, são voluntários,
portanto não recebem nada pelo trabalho frente à organização.
O dinheiro é gasto para manter toda essa estrutura. Desde o salário dos funcionários até custos com correio,
telefone, luz, recursos tecnológicos etc.
Os recursos financeiros são auditados pela Ernst & Young Terco. Ainda renovamos a certificação (OSCIP)
anualmente junto ao Ministério da Justiça.
O que é uma OSCIP?
Uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) é uma ONG que obtém um certificado emitido
pelo poder público federal por meio de prestação de contas cuja renovação se dá anualmente.
Como o governo brasileiro poderia ajudar o projeto a desenvolver?
Se o governo brasileiro cumprisse o seu papel no que diz respeito à saúde bucal, o programa Dentista do Bem não
teria sentido. Só existimos porque o governo é omisso, não pensa em saúde bucal. E esse não é um problema só do
Brasil. Em muitos outros países, a realidade é a mesma: descaso e omissão do poder público quanto à saúde
odontológica.
Quem são os principais parceiros da Turma do Bem?
Os nossos principais parceiros são os dentistas voluntários que se dispõem a doar parte do seu tempo para atender
gratuitamente os beneficiários. Temos também nossos mantenedores: Oral B, Amil Linha Dental, Apsen
Farmacêutica e Heraeus Kulzer, que são fundamentais para o sustento financeiro da organização. E escolas,
instituições e órgãos de imprensa, que têm um papel importante na divulgação de nossas ações. Contamos
ainda com o apoio de muitos voluntários não dentistas, que ajudam a organização de forma direta ou indireta.

Quais são os principais desafios da organização?
Nosso maior desafio é promover uma reflexão da classe média (que tem acesso à odontologia) da importância
da saúde bucal no Brasil, em todos os países em que atuamos e nos outros também. Muitas pessoas não arrumam
trabalho por causa dos dentes, não sorriem, não namoram, sofrem discriminação, sentem dor. Queremos
colocar a odontologia na pauta de discussão da sociedade e dos setores públicos. Outro grande desafio é a
captação de recursos financeiros.
O que mais ajuda na hora de conseguir patrocínio? Algum prêmio, alguma parceria ou a iniciativa em si?
Depois de 13 anos de história, a TdB tem um trabalho efetivo e isso nos dá credibilidade. O resultado é o
reconhecimento por parte de organizações de peso do Terceiro Setor como a Ashoka e a Schwab Foundation, que
reconheceram o empreendedorismo social do presidente da TdB, o dr. Fabio Bibanco. Ter a chancela dessas
organizações ajuda a abrir portas, mas a captação de recursos é sempre um desafio para as ONGs.
Como as pessoas físicas podem fazer doações?
As pessoas que tenham interesse em conhecer e colaborar com nosso trabalho podem entrar em contato pelo
telefone 4003-9848 ou pelo email amigosdaturma@tdb.org.br.
Se alguma empresa se interessar em ser parceira, como deve proceder?
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Empresas também podem entrar em contato pelos telefones (55 11) 5084-7276 ou pelo email
diretoria@turmadobem.org.br e marcar uma reunião que teremos prazer em mostrar o trabalho e os projetos
desenvolvidos pela Turma do Bem.
REDES SOCIAIS
A TdB tem diferentes canais de comunicação onde são divulgadas informações sobre os programas da rede. A
primeira delas é a fan page do presidente voluntário Fábio Bibancos (https://www.facebook.com/fabiobibancos).
Os
voluntários
também
podem
participar
do
grupo
“Turma
do
Bem”
(https://www.facebook.com/groups/turmadobem). Basta solicitar autorização. Já as postagens do Dr Fábio
Bibancos no site do Brasil Post podem ser vistas através do link (http://www.brasilpost.com.br/fabio-bibancos/).
Quanto mais curtidas e compartilhamentos, mais visibilidade a TdB ganha!

SORRISO DO BEM
Promovido anualmente pela TdB desde 2006, o Sorriso do Bem é o maior evento de saúde bucal e voluntariado do
mundo. Por sua projeção e impacto, foi comparado à FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) e a Davos, na
Suíça, onde se encontram os maiores nomes da economia para o Fórum Econômico Mundial. É realizado em São
Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, e conta com a participação de dentistas de 14 países, os quais
desenvolveram os melhores trabalhos do ano no programa Dentista do Bem.
O evento é composto por cinco dias de palestras, fóruns, atividades e festas, que têm o objetivo de capacitar e
motivar os voluntários da TdB. Neste sentido, é o responsável direto pelo sucesso da organização, dando o suporte
necessário para que os dentistas desenvolvam seus trabalhos e colocando a causa odontológica em pauta na
sociedade.
Já contou com a participação de grandes palestrantes, como Abigail Noble (Fórum Econômico Mundial), Al
Hammond (Consultor especial da Casa Branca), Mário Sepúlveda (líder dos mineiros que ficaram 69 dias soterrados
no Chile), Pamela Hartigan (Diretora da Skoll Centre for Social Foundation Entrepreneurship, ligada à Universidade
de Oxford), Contardo Calligaris, Fabrício Carpinejar, Leonardo Sakamoto, Luis Felipe Pondé, Marcelo Yuka e Mário
Sérgio Cortella. Entre as atrações musicais, destaque para Bamboa Samba Club, Eugenia Melo e Castro, Lu Alves,
Maria Gadú, Mariza, Mart’nália, Paulinho Moska, Preta Gil, Wanda Stuart e DJ Zé Pedro.
Além disso, na última noite de evento acontece a premiação dos Melhores Dentistas do Ano, uma cerimônia de
gala apresentada por grandes nomes da televisão brasileira, que homenageia aqueles que mais se destacaram nos
projetos da TdB. Destaque para o Melhor Dentista do Mundo: título criado em 2010, que premia o dentista que
mais contribuiu com a sua comunidade.
Todo o evento é transmitido ao vivo pela TV TdB (tv.tdb.org.br), um portal de vídeos que conta com conteúdo
exclusivo para o internauta. A programação é ancorada pela atriz e modelo Mel Fronckowiak, pelo ator e
apresentador Thiago Adorno e pelas jornalistas Regina Ricca e Micheline Alves. Em 2014, o portal teve mais de
440.000 mil views, com 40 mil acompanhando a premiação ao vivo pela internet.

EMBAIXADORES
Em 2010 foi criado o título de Embaixador da TdB. O seu objetivo é valorizar os coordenadores que mais se dedicam
ao programa Dentista do Bem. Um embaixador é um funcionário diplomático do mais alto nível e em
organizações sociais, o título é utilizado por aqueles que promovem e divulgam as causas.
Na TdB, os Embaixadores são os coordenadores que trouxeram os melhores resultados objetivos e subjetivos
do ano, de acordo com os valores da organização. É a valorização dos resultados que a TdB quer maximizar no ano.

MELHOR DENTISTA DO MUNDO
Durante o ano os dentistas e coordenadores voluntários têm seu trabalho avaliado pela equipe da TdB. Através
desta análise, os melhores cases são premiados durante o Sorriso do Bem.
Nesta decisão são levados em conta critérios objetivos (número de pacientes em tratamento, número de novos
casos clínicos, número de tratamentos em andamento ou acompanhamento, número de casos finalizados, número
de vagas ociosas, número de triagens realizadas, número de novos voluntários engajados no projeto etc.) e
subjetivos (índice de satisfação, obtido através de pesquisa realizada com os beneficiados pelo projeto e seus
familiares, ações que auxiliam as crianças/adolescentes a se beneficiar do programa, ações de divulgação do
programa nas mídias e/ou junto aos poderes públicos, ações que resultam em aumento de vagas etc. A estes
critérios, somam-se ações não formalmente previstas, mas que foram adotadas pelo coordenador por iniciativa
própria, dedicação e engajamento e contribuíram com a missão e valores da organização). Tudo isto culmina na
escolha do dentista voluntário que mais se destacou durante o ano.
Para a TdB, o Melhor Dentista do Mundo não é aquele que faz a melhor restauração, ou tem o melhor consultório.
É aquele que mais faz por seu município. Ou seja: trabalha para a construção de um mundo onde todos possam
sorrir.

Rua Sousa Ramos, 311. Vila Mariana, São Paulo/SP. CEP: 04120-080.
Fone: +55 11 5084-7276
Email: dentistadobem@tdb.org.br

Mantenedores

Termo de Compromisso do Cirurgião-Dentista
⃝ Interesse na coordenação

Favor preencher em letra de forma.
Nome:
Data de Nascimento:
CPF:

Sexo:

.

.

-

F

RG:

M
.

.

-

E-mail:
No:

End. Residencial:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

Tel.:

-

-

Cel.:

-

CEP:
-

Cel.:

End. Comercial:
Complemento:

o

N:
Bairro:

Cidade:

UF:

Tel. Comercial :

-

-

CEP:
-

FAX.:

Faculdade:

Ano de Conclusão:

CRO:

Especialidade:

Quantas crianças você quer atender?

COMPROMISSOS DO PROJETO DENTISTA DO BEM





Encaminhar ao profissional a criança a ser atendida;
Divulgar as ações dos profissionais envolvidos e os resultados obtidos pelo programa;
Desenvolver e manter a logística necessária para o funcionamento do programa;
A TdB se reserva o direito de descadastrar um voluntário caso suas ações não estejam de acordo com os valores e
missões da organização.

COMPROMISSOS DO CIRURGIÃO-DENTISTA







Assumir o tratamento integral da criança/adolescente indicado pela Turma do Bem sem nenhum custo;
Manter a equipe do Dentista do Bem informada quanto à assiduidade do tratamento (incluindo as datas dos
atendimentos);
Manter o programa informado sobre os resultados alcançados pelo tratamento desenvolvido;
Atuar na mobilização e engajamento de novos coordenadores, divulgando ações e resultados do programa Dentista
do Bem;
Em caso de desligamento, informar e justificar à equipe do programa;
Respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 60 capítulo V, referente à proibição do trabalho para
menores de 14 anos.

O trabalho voluntário a ser desempenhado junto a Turma do Bem, de acordo com a Lei no. 9.608 de 18/02/98, é atividade não
remunerada e não gera vínculo empregatício nem funcionou ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.
Declaro estar ciente da legislação específica e aceito atuar como voluntário conforme este Termo de Adesão.
Atesto para os devidos fins que concordo com todos os compromissos supracitados.
Data:
Assinatura do Dentista do Bem
Realização:

Patrocínio:
Turma do Bem – Projeto Dentista do Bem
R: Sousa Ramos, 311. Vila Mariana. São Paulo/SP. CEP: 04120-080
+55 11 5084-7276 | dentistadobem@tdb.org.br | www.tdb.org.br

/

/

Ficha de Cadastro da Escola ou Instituição
1. Dados cadastrais:
Instituição:
Nome do Responsável:
No:

Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:
-

Tel:

Fax:

-

Cel:

E-mail:
Data da Triagem:

Total jovens avaliados:

2. Qual foi o critério utilizado para a escolha desta escola/instituição?
Indicação de colega
Já estudou na instituição
Proximidade com os consultórios dos dentistas
Indicação da Turma do Bem
Outros
3. Como foi realizado o primeiro contato com a instituição?
Pessoalmente
E-mail
Telefone
Outros
4. Algum funcionário da instituição ajudou no processo de triagem?

5. Você contou com a ajuda de algum outro voluntário durante a triagem?

6. Observações:

Realização:
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-

CEP:
-

Senhores pais,

Senhores pais,

O programa Dentista do Bem realizará uma triagem na escola/instituição de seu filho e um
dentista avaliará a condição de saúde bucal de todos os jovens de 11 a 17 anos do local. Este exame
é visual e não invasivo, não sendo realizado nenhum tipo de procedimento na ocasião.

O programa Dentista do Bem realizará uma triagem na escola/instituição de seu filho e um dentista
avaliará a condição de saúde bucal de todos os jovens de 11 a 17 anos do local. Este exame é visual e
não invasivo, não sendo realizado nenhum tipo de procedimento na ocasião.

Para que seu filho participe, o senhor/senhora deve preencher a “Autorização do Responsável” e
anexá-la à cópia de um comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

Para que seu filho participe, o senhor/senhora deve preencher a “Autorização do Responsável” e
anexá-la à cópia de um comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

Após a triagem, os jovens com as piores condições bucais serão selecionados para receber tratamento
odontológico gratuito até completarem 18 anos de idade, com os atendimentos sendo realizados
nos consultórios de dentistas voluntários de sua cidade.

Após a triagem, os jovens com as piores condições bucais serão selecionados para receber tratamento
odontológico gratuito até completarem 18 anos de idade, com os atendimentos sendo realizados nos
consultórios de dentistas voluntários de sua cidade.

Caso seu filho seja um dos beneficiados, você receberá uma carta com o nome e o número de telefone
do dentista e orientações para agendar a primeira consulta.

Caso seu filho seja um dos beneficiados, você receberá uma carta com o nome e o número de telefone
do dentista e orientações para agendar a primeira consulta.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Turma do Bem:

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Turma do Bem:

11 5084-7276
Aceitamos ligações a cobrar.

11 5084-7276
Aceitamos ligações a cobrar.

Senhores pais,

Senhores pais,

O programa Dentista do Bem realizará uma triagem na escola/instituição de seu filho e um
dentista avaliará a condição de saúde bucal de todos os jovens de 11 a 17 anos do local. Este exame
é visual e não invasivo, não sendo realizado nenhum tipo de procedimento na ocasião.

O programa Dentista do Bem realizará uma triagem na escola/instituição de seu filho e um dentista
avaliará a condição de saúde bucal de todos os jovens de 11 a 17 anos do local. Este exame é visual e
não invasivo, não sendo realizado nenhum tipo de procedimento na ocasião.

Para que seu filho participe, o senhor/senhora deve preencher a “Autorização do Responsável” e
anexá-la à cópia de um comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

Para que seu filho participe, o senhor/senhora deve preencher a “Autorização do Responsável” e
anexá-la à cópia de um comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

Após a triagem, os jovens com as piores condições bucais serão selecionados para receber tratamento
odontológico gratuito até completarem 18 anos de idade, com os atendimentos sendo realizados
nos consultórios de dentistas voluntários de sua cidade.

Após a triagem, os jovens com as piores condições bucais serão selecionados para receber tratamento
odontológico gratuito até completarem 18 anos de idade, com os atendimentos sendo realizados nos
consultórios de dentistas voluntários de sua cidade.

Caso seu filho seja um dos beneficiados, você receberá uma carta com o nome e o número de telefone
do dentista e orientações para agendar a primeira consulta.

Caso seu filho seja um dos beneficiados, você receberá uma carta com o nome e o número de telefone
do dentista e orientações para agendar a primeira consulta.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Turma do Bem:

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Turma do Bem:

11 5084-7276
Aceitamos ligações a cobrar.

11 5084-7276
Aceitamos ligações a cobrar.

Autorização do Responsável
O preenchimento deste documento deve ser feito, obrigatoriamente, pelo responsável:
Série:

Instituição:

Turno:

Nome do jovem:
Data de nascimento do jovem:

Sexo:

F

M

Nome do responsável:
No:

Endereço:
Bairro:

Complemento:

UF:

Cidade:
Tel Casa:

CEP:

Celular:

-

Tel para recado:

-

-

Falar com:

-

E-mail:

Renda Familiar Mensal: R$

Ocupação do responsável:

Possui algum programa assistencial do governo?

SIM

NÃO

Qual?

(Ex.: Bolsa Família, Renda Mínima, Bolsa Escola etc.)

Casa:

PRÓPRIA

ALUGADA

O jovem possui Plano Dental?
Possui carro próprio?

EMPRESTADA
SIM
NÃO

SIM

FINANCIADA

O jovem possui Plano de Saúde?

NÃO

SIM

NÃO

Modelo/Ano:

Autorizo o (a) Dr(a).
a realizar todos os procedimentos que
considere necessários para o tratamento odontológico de
.
Entendo que este tratamento é gratuito e está vinculado à força voluntária do projeto Dentista do Bem, da Turma do Bem, e que
este documento assinado por mim não é garantia de atendimento.
COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL
 Apresentar a criança/adolescente ao profissional, garantindo o seu acesso e frequência no tratamento oferecido;
 Ter ciência de que a criança não será atendida sem a presença de um responsável;
 Trazer a criança para manutenção do tratamento, de seis em sei meses, ou quando necessário;
 Entender que, se a criança faltar a três consultas (consecutivas ou não), sem justificativa, perderá o direito ao
tratamento.
O PREENCHIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO NÃO É GARANTIA DE TRATAMENTO.
DECLARO, nos termos da Lei No. 7.115, de 29 de agosto de 1983, e para os devidos fins, que sou pobre, na acepção jurídica do
termo, não dispondo de condições econômicas para custear o tratamento odontológico sem sacrifício do sustento meu e da
minha família.
Por ser expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações acima, sob as penas da lei, assino a
presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Eu,

__ (nome do responsável),

RG No

_, autorizo e declaro os termos acima.
,

de

, de 20

_.
Assinatura do Responsável

Realização:
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IHC: Índice de Hierarquia de Complexidade
Os itens 1, 2, 3 e 4 devem ser preenchidos pelo adolescente:

4. Bens de consumo:

1. Dados cadastrais:

Assinale com a quantidade dos itens que você possui na sua casa. Considere apenas os aparelhos que funcionam:

Instituição:

TELEVISÃO:

1

2

3

4

5

TANQUINHO DE LAVAR ROUPA:

1

2

3

4

5

Série:

BANHEIRO DENTRO DE CASA:

1

2

3

4

5

MÁQUINA DE LAVAR

1

2

3

4

5

MOTO PRÓPRIA:

1

2

3

4

5

DVD:

1

2

3

4

5

GELADEIRA COM FREEZER:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Turno:

Data da Entrevista:

Nome do jovem:

MODELO/ANO:

_

CARRO PRÓPRIO:

Gênero:

MASCULINO

Data de nascimento do jovem:

FEMININO

AJUDANTE DOMÉSTICA/FAXINEIRA:

1

MODELO/ANO:

2

3

4

5
_

Nome do Coordenador Regional:
Os ítens 5, 6 e 7 devem ser preenchidos pelo Coordenador Regional:

2. Termo de concordância do respondente (assinalar com um X):
Sim, concordo em participar do estudo.

Não concordo em participar do estudo.
Motivo:

5. Classificação no Índice de Hierarquia de Complexidade - IHC:
CD

CL

TE

Controle da Doença

Controle da Lesão

Tratamento Especializado

SN

CDI

SNL

CLS

CLC

CLS/CLC

SNE

NTE

ORTO

Qual especialidade?

1

2

3

3. Situação Familiar:
Paciente com dor

Quantas pessoas moram na sua casa?
Quem mora na sua casa?
PAI

IRMÃO/IRMÃ

MÃE

AVÓ

AVÔ

PRIMO/PRIMA

TIO/TIA

OUTROS

Quem é o responsável pela família?

6. Percepção do respondente sobre a condição de saúde bucal:
Você acha que tem cárie nos dentes?
Você sente vergonha dos seus dentes?

SIM
NUNCA

O que o responsável pela família faz para ganhar dinheiro (ocupação)?
Quem trabalha na sua casa?

PAI

Qual a renda mensal da família?

AVÓ

AVÔ

PRIMO/PRIMA

TIO/TIA

OUTROS

R$

Qual o grau de escolaridade do responsável pela família?
ANALFABETO/ PRIMÁRIO
INCOMPLETO

GINASIAL COMPLETO/COLEGIAL
INCOMPLETO

SUPERIOR COMPLETO

PRIMÁRIO COMPLETO/GINASIAL
INCOMPLETO

GINASIAL COMPLETO/SUPERIOR
INCOMPLETO

NÃO SABE/RECUSOU

Sua casa é:

PRÓPRIA

ALUGADA

EMPRESTADA

Quantos cômodos há na sua casa?
Participa de algum programa assistencial do governo?

OUTROS

Você já foi alguma vez ao dentista?

SIM

NÃO

Se a resposta acima for sim preencher:

SIM

NÃO

Possui convênio médico?

SIM

NÃO

Possui convênio odontológico?

SIM

NÃO

SEMPRE

7. Considerações sobre o jovem:

NÃO SABE

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

NÃO

Qual?
Patrocínio:
Turma do Bem – Projeto Dentista do Bem
R: Sousa Ramos, 311. Vila Mariana. São Paulo/SP. CEP: 04120-080
+55 11 5084-7276 | dentistadobem@tdb.org.br | www.tdb.org.br

ALGUMAS VEZES

_________________________________________________________________________________

Quantas pessoas dormem na sua cama?
SIM

QUASE NUNCA

OCASIONALMENTE

IRMÃO/IRMÃ

MÃE

NÃO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA
PARA MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS
PATROCINADA: TURMA DO BEM, organização sem fins lucrativos, com escritório administrativo na
Rua Sousa Ramos, nº 311, Vila Mariana São Paulo/SP, CEP 04120-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.413.029/0001-19, de ora em diante denominada simplesmente “PATROCINADA”.
PATROCINADORA: _____________________, com sede no município de _______________, Estado
de _______, na Rua __________________________________ nº______. –Bairro_____________ CEP:______________,
telefone
______________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n.°_______________________, neste ato representada pelo Sr._______________, portador da cédula de
identidade RG n.°________________ inscrito no CPF sob o n.°___________________, residente e
domiciliado no município de _____________________, Estado de _______, portador do telefone
___________________, doravante simplesmente designado “PATROCINADORA”.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Pelo presente instrumento, a PATROCINADORA compromete-se a doar nº___________________
(por extenso) documentações ortodônticas completas (convencional ou digital) por (mês/ ano).
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA
2.1 Doar as documentações especificadas na cláusula primeira
2.2 Fornecer os dados e as informações necessárias para o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
sendo o mesmo prorrogado por igual período, se não houver manifestação de uma das partes em contrário,
com no mínimo de 30 (trinta) dias antecedentes ao término do referido instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO
4.1 Poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições previstas no presente
contrato.
CLÁUSULA QUINTA – USO DE MARCAS E DIREITOS PATRIMONIAIS
5.1 Após a expiração ou rescisão deste instrumento as partes perderão o direito de utilizar as marcas
licenciadas de uma parte à outra.
CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes a não ser por meio de
aditivos dos quais conste a concordância expressa de ambas as partes.
6.2 A relação estabelecida entre as partes pelo presente contrato é tão somente aquela de contratantes
independentes. Este contrato não criará qualquer relação de agenciamento, sociedade, consórcio ou de
empregado ou empregador entre as partes e nada contido neste instrumento poderá ser considerado como
autorização para qualquer das partes agirem em nome da outra ou obrigá-la, exceto na forma
expressamente estabelecida neste contrato.
6.3 O presente instrumento e suas obrigações não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros sem a
prévia e expressa concordância das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
7.1 Durante o período de vigência deste contrato e desenvolvimento do PROJETO SOCIAL devem ser
observados todos os direitos outorgados ao consumidor através da Lei 8078/90 (Código do Consumidor) e
dos diplomas legais pertinentes, no que couber ao projeto social, objeto deste contrato, ressalvando-se,
entretanto que a PATROCINADA não se responsabiliza pelo descumprimento destes preceitos por parte
da PATROCINADORA.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
8.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias
que eventualmente venham a ser suscitadas, o qual terá preferência sobre qualquer outro.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

PATROCINADA: __________________________________
TURMA DO BEM
PATROCINADORA: ________________________________________
Nome da clínica
Nome do representante Legal
Testemunhas:
1. _______________________________________________________
Nome:
RG:
2. _______________________________________________________
Nome:
RG:

