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A TURMA DO BEM
Gerenciamos a maior rede de voluntariado especializado do mundo
e desenvolvemos ações que buscam trazer a questão da odontologia
à agenda pública. Com isso, garantimos o acesso da população em
maior vulnerabilidade social a tratamentos odontológicos, ainda
muito difíceis para boa parte dos brasileiros seja por deficiências
estruturais no sistema público, pelo alto custo no sistema privado ou
pela dificuldade no acesso em algumas áreas do Brasil.

MAIOR REDE DE
VOLUNTARIADO
ESPECIALIZADO DO MUNDO +
DE 17 MIL DENTISTAS

NOSSO OBJETIVO É O DE
DIMINUIR A DESIGUALDADE
DE PERSPECTIVAS DA VIDA E
AMPLIAR A POSSIBILIDADE DE
FELICIDADE

DESENVOLVEMOS AÇÕES QUE VISAM
GARANTIR ACESSO ODONTOLÓGICO À VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA SOCIAL, QUE SE TORNAM
INVISÍVEIS NA SOCIEDADE
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HISTÓRIA

FINANÇAS

A história da TdB começa em 1995, antes de sua criação. O Dr. Fábio
Bibancos escreveu, nesse ano, seu primeiro livro, “Um sorriso feliz
para seu filho” (CLA Editora), com foco na prevenção de problemas
odontológicos. Com o lançamento do livro, ele foi convidado a realizar
palestras em escolas particulares e públicas
Nas instituições de ensino públicas, o Dr. Fábio viu a situação
bucal das crianças e entendeu que a prevenção já não adiantava mais.
Então, com outros 15 colegas, passou a atender gratuitamente alguns
casos em seu consultório. Assim surgiu a ideia do que hoje é a Turma
do Bem.
Em 2002, com o aumento do número de dentistas, a TdB foi
oficializada e recebeu a certificação do Ministério da Justiça como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

A estrutura da Turma do Bem é extremamente
profissional. Contamos com um escritório localizado na cidade
de São Paulo e temos um rol de colaboradores de diversas áreas
(assistência social, comunicação, odontologia, psicologia etc).
Para manter a comunicação com os envolvidos nos projetos
(dentistas voluntários, beneficiários e instituições sociais), parte
dos gastos da instituição são direcionados a entrega e telefonia.
As contas da ONG são pagas, em sua maioria, pela iniciativa
privada. Além disso, a TdB conta com a doação ativa de pessoas
físicas que contribuem mensalmente com nossos projetos.

ORÇAMENTO
2019

R$ 2.92 Milhões

MISSÃO
Nossa missão é mudar a percepção da sociedade sobre a
questão da saúde bucal e da classe odontológica com relação ao
impacto socioambiental de sua atividade.

Dentistas do Bem

Apolônias do Bem

R$ 1.37 milhão

R$ 492 mil

Eventos

Amigos da Turma

R$ 949 mil

R$ 113 mil

VALORES
1) Fazer pelo outro o que faríamos por nosso filho;
2) Realizar com estética e alegria;
3) Eficácia e transparência na gestão.
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RECONHECIMENTO

O presidente voluntário da TdB foi
reconhecido como Empreendedor
Social do ano de 2006 pela
Fundação Schwab/Folha de S.Paulo.

Em 2007, a Ashoka concedeu ao
presidente voluntário da TdB o
título de fellow, conectando-o
a milhares de empreendedores
sociais no mundo.

O projeto Apolônias do Bem é
reconhecido pela ONU Mulheres e
faz parte da UNA-SE pelo fim da
violência contra as mulheres.

A TdB faz parte da Rede
Folha de Empreendedores
Socioambientais, que reúne 85
líderes para disseminar ideias
para um novo Brasil

Em 2015, a TdB foi selecionada
para Ashoka Globalizer por
seu potencial de expansão
internacional e sua busca por
eficiência financeira.

Em 2016, por sua busca pela
sustentabilidade, a TdB venceu
o prêmio Visionaris, promovido
pelo banco de investimentos
suíço UBS.

Desde 2007 a TdB utiliza
gratuitamente o CMR
Salesforce e em 2016 passou
a ser apoiada pela Salesforce
Foundation.

Desde 2016 a TdB é apoiada
pela Coordenadoria da Mulher
em Situação de Violência
Doméstica e Familiar do Poder
Judiciário do TJ-SP.

A TdB foi escolhida a Melhor
Instituição de 2017 no Prêmio
Cidadão SP, promovido pelo
portal de notícias Catraca Livre.

Em 2017, a Assembleia Legislativa
do Estado de S. Paulo ortogou
o Colar de Honra ao Mérito
Legislativo ao Dr. Fábio Bibbancos.

Em 2011, a Turma do Bem recebeu
o prêmio Saúde Oral na categoria
Sustentabilidade Social devido ao
trabalho em Portugal.

Em 2015, a TdB foi eleita entre
1.400 organizações mundiais
para integrar o portfólio Epic
Foundation de Instituições de alto
impacto.

A TdB está entre as 100 Melhores
ONGs do Brasil em 2017 pela
Revista Época e o Instituto Doar.
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PROGRAMAS
Nossos principais programas atualmente são:

Dentista do Bem, que oferece tratamento gratuito
a jovens de baixa renda, de 11 a 17 anos, e tem
atuação em mais de 1,3 mil municípios pelo Brasil,
doze países na América Latina e Portugal.
Apolônias do Bem, que atende mulheres que
sofreram algum tipo de violência e já atendeu
mais de mil mulheres desde 2012.
Meninas 15, um trabalho de empoderamento de
beneficiárias da TdB.
Concurso Estudante do Bem, que mobiliza
graduandos de Odontologia sobre a situação da
saúde bucal de pessoas vítimas de violência social,
invisíveis para a sociedade e que apresentam
marcas que causem deficiências funcionais.
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DENTISTA DO BEM

DESNTISTA DO BEM
Criado em 2002, o Dentista
do Bem é o principal programa
da TdB e conta com o trabalho
voluntário de cirurgiõesdentistas que atendem em seu
próprio consultório crianças
e jovens de baixa renda entre
11 e 17 anos, proporcionando
tratamento
odontológico
gratuito até que completem
18 anos.
Atualmente, é a maior
rede
de
voluntariado
especializado do mundo.
São mais de 17 mil dentistas
voluntários
espalhados
em 1.300 municípios dos
26 estados brasileiros. O
programa
também
está
presente em Portugal e doze
países da América Latina:
Argentina, Bolívia, Chile,

Colômbia, Equador, México,
Panamá, Paraguai, Peru,
República
Dominicana,
Uruguai e Venezuela.
A
seleção
dos
beneficiários é feita por um
índice de prioridade, que
beneficia adolescentes mais
pobres, com problemas bucais
mais graves e mais próximos
do primeiro emprego. Para
isso, é utilizado um aplicativo
para smartphones que agiliza
o processo de avaliação,
seleção e encaminhamento
de paciente. Os dentistas
voluntários
atendem
os
jovens
selecionados
em
seus próprios consultórios.
O tratamento é totalmente
gratuito e completo.

EXPANÇÃO DO PROGRAMA DE DENTISTAS

CRESCIMENTO DE 7% COM RELAÇÃO A 2018

+ Mais de 78 mil pessoas já foram beneficiados pelo programa. A
+

ligação entre os envolvidos no programa (beneficiário, sua família
e o voluntário) e o acompanhamento do tratamento são realizados
através do software de CRM Salesforce, usado pela equipe da TdB.

+

PERFIL DOS DENTISTAS
BRASIL
AMÉRICA LATINA
Idade média: 48 anos Idade média: 52 anos
67% são mulheres
66% são mulheres
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PORTUGAL
Idade média: 50 anos
56% são mulheres
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EXPANÇÃO INTERNACIONAL
O MODELO DE INTERVENÇÃO
ESTÁ PRESENTE EM MAIS
DE 1.500 CIDADES
DE 14 PAÍSES

90%

DO RESULTADO DA TURMA
DO BEM SE CONCENTRA NO
BRASIL

226

CIDADES DA AMÉRICA LATINA
CONTAM COM O TRABALHO DA
TDB

7%

DOS DENTISTAS PORTUGUÊSES
SÃO VOLUNTÁRIOS DA TDB

APOLÔNIAS

APOLÔNIAS DO BEM
O programa Apolônias do
Bem proporciona tratamento
odontológico
gratuito
a
mulheres
cisgênero
e
transgênero que vivenciaram
situações de violência. Desde
2012, ano no qual foi criado, já
possibilitou que cerca de 1.100
mulheres tivessem acesso
ao
tratamento
completo
(que em muitas vezes até
extrapola a Odontologia,
como tratamentos estéticos,
apoio jurídico e outras
contribuições).
As
beneficiárias
são
selecionadas por meio de
triagens nas quais passam
por um rápido exame oral,
não invasivo, e respondem
ao OHIP (sigla em inglês que
significa Perfil de Impacto de

EXPANSÃO

Saúde Oral), 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 que estão fazendo
cursos
de
capacitação
profissional. Os dentistas
voluntários realizam todos os
procedimentos necessários,
independentemente
da
complexidade
de
cada
caso. As Apolônias e os
profissionais que as atendem
são
acompanhados
pela
equipe da Turma do Bem até
o fim do tratamento.

O programa é reconhecido pela Entidade das Nações Unidas
para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres
(ONU Mulheres) e faz parte da UNA-SE pelo fim da violência
contra as mulheres.

Em 2019, o Apolônias do Bem foi levado até o México, onde quatro mulheres vítimas de violência foram atendidas. No Brasil, o
programa avançou para três estados, Pernambuco, Piauí e Alagoas, e para outras 11 cidades. São elas:

Boituva - SP
Campinas - SP
Duque de Caxias - RJ
Franca - SP
Guanambi - BA
Maceió - AL
Recife - PE
Salvador - BA
Três Pontas - MG
Ubatuba - SP
Valinhos - SP

PI
MT

BA

CE

PB
PE
AL

DF
MS
PR
RS

MG
SP

ES
RJ

SC

+ Por que Apolônias? Personagem histórica, Apolônia viveu em
+
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AP

Alexandria e morreu em 249 após ser presa, espancada e ter
seus dentes quebrados e arrancados. Com o projeto, a TdB leva
assistência odontológica para as apolônias de hoje que também
trazem a marca da violência em seus rostos.

+
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MENINAS 15

MENINAS 15
Em 2017, quando a Turma do Bem completou 15 anos, um grupo
de “debutantes” foi selecionado para dar início a um programa
piloto de empoderamento feminino. O programa surgiu após a
percepção de que a realidade das meninas beneficiárias era bem
mais complexa do que a dos meninos, fator que comprometia
até mesmo o andamento do tratamento odontológico de parte
delas.
A TdB decidiu, então, ampliar o tratamento a um grupo de 15
garotas que, além do tratamento odontológico, participam de
reuniões, visitações e compartilham suas visões e opiniões uma
vez por mês em reuniões que acontecem na sede da Turma do
Bem.

ATIVIDADES FEITAS EM 2019:
JANEIRO
19

Visita Memorial da
Resistência

FEVEREIRO
23

Palestra Sobre Talentos
com Orientação Vocacional
com Bruna Nubile

ABRIL
27

26

Escrita e Leitura
com a jornalista
Giuliana Bergamo

30

Conversa com Ailana Vilela
(Irmã da Dra Rianne de
Guarapari) Tema: Mulheres
Inspiração – Escrita e
Leitura com a jornalista
Giuliana Bérgamo

MAIO
25

JUNHO
Aula Roda de
Conversa sobre
Direitos Humanos
com Dra Tereza Juíza da Vara de
Santo André/SP

JULHO
20

Moda Sustentável e
Automaquiagem

SETEMBRO
28

Conversa com
especialista
em terapia
Mindfullness,
sobre ansiedade
e depressão na
adolescência

29

Feira de Profissões
com profissionais
das áreas que
as meninas mais
queriam conversar

AGOSTO
24

Visita Guiada
Biblioteca Mário de
Andrade

OUTUBRO
19

Exibição do filme
Se Enlouquecer,
Não se Apaixone
com fechamento do
tema Ansiedade e
Depressão

NOVEMBRO
22 a 25 Econtro no evento Virada da Virada
DEZEMBRO
14 Festa de confraternização de fim de ano
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ESTUDANTE DO BEM

ESTUDANTE DO BEM
Promovido desde 2012, o concurso Estudante do Bem tem o
objetivo de mobilizar e sensibilizar alunos de Odontologia sobre
a saúde bucal de pessoas vítimas de violência social. Neste ano,
em vez de um relato de caso, os estudantes enviaram fotografias
e vídeos sobre o tema “Sorrisos Excluídos”.

EDIÇÃO 2020
No concurso de 2019, os vencedores foram anunciados durante a
cerimônia de encerramento da Virada da Virada, no Unimed Hall.
O prêmio para cada um deles será uma cadeira odontológica
entregue após a conclusão de seus cursos.
Esta última edição foi bem concorrida. E os resultados fizeram
os avaliadores abrirem exceção: dada a sensibilidade que os
trabalhos expressaram, ignorou-se a regra e atendeu-se a lógica
premiando as categorias foto e vídeo com mais vencedores do
que manda o protocolo. Foram:
1.377 inscritos
45 trabalhos selecionados
10 finalistas
3 ganhadores

O projeto já contou com a participação de mais de 2000
estudantes de Odontologia de todo o Brasil. Em 2019, foram 59
trabalhos enviados, sendo 16 vídeos e 43 fotos. Os trabalhos são
expostos durante a Virada da Virada, na Fundação Bienal de São
Paulo.
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2 fotos vencedoras
1 vídeo vencedor

ESTUDANTE
DO BEM
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FOTOS

O EVENTO
A Virada da Virada é o maior festival de voluntariado do
Brasil. Sua primeira edição aconteceu em parceria com o
GRAACC e foi realizado entre os dias 22 e 24 de novembro em
um marco arquitetônico da cidade, a Bienal de São Paulo, com
encerramento no Unimed Hall no dia 25.
Durante três dias empresas, organizações sociais e
sociedade civil se encontraram para discutir as questões mais
urgentes do nosso tempo.
Mais que um evento, a Virada da Virada é um movimento que
estimula a reflexão e a busca pelo propósito em cada um de nós.

RESULTADO
Mais de 100 palestrantes;
Mais de 20 organizações;
Restaurante de comidas típicas Migraflix;
1,373.000 pessoas impactadas via Facebook;
Mais de 80 OSCs presentes;
Mais de 2.000 participantes.
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04

em
dias de evento

CONTAS AUDITADAS E PUBLICADAS
A transparência e a prestação aberta das contas são
nossa maneira de mostrar à sociedade a seriedade do
nosso trabalho. Fazemos questão de comprovar cada
centavo que entra e sai de nossos cofres. Por isso,
anualmente contratamos a renomada empresa Baker
Tilly Brasil para auditar as nossas finanças. No nosso
site você encontra toda a prestação de contas.
Patrocinadores

TdB - CALENDÁRIO DE 2019
08/02 - CONSULTORIA DE MARCA
02/05 - ENCONTRO COM ESTUDANTES
31/05 A 02/06 - ENCONTRO DE EMBAIXADORES
25/10 - AÇÃO NA FOLHA DE SÃO PAULO
2/11 A 25/11 - VIRADA DA VIRADA
25/11 - DENTISTAS IMORTAIS NA AcBO

Apoiadores

SIGA AS NOSSAS REDES SOCIAIS
youtube.com/fabiobibancos
@ongturmadobem
facebook.com/turmadobem
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