


SEJAM BEM VINDOS AO BARCO SORRISO

Somos, desde 2013, uma iniciativa integralmente 
voluntária, sem vínculos políticos, religiosos, 

governamentais ou empresariais.



Acreditamos que coisas pequenas 
tornam-se grandes quando feitas 

com AMOR! =)



Levamos atendimentos odontológicos gratuitos e educação em 
saúde às comunidades litorâneas isoladas, em especial às suas 
crianças e idosos, com o intuito de promover melhoria contínua 
da qualidade de vida local.

MISSÃO



Através de muita responsabilidade, respeito à cultura típica de cada região, 
cooperação e sempre com um olhar voltado à evolução e expansão, 
sonhamos em ser referência em nossa área de atuação e desenvolver um 
modelo replicável em qualquer lugar do mundo.

VISÃO E VALORES



PORQUE ELES?

Sabemos que existem muitos lugares que precisam de auxílio 
odontológico, mas essas comunidades possuem uma 
dificuldade a mais: sua localização. Elas ficam distantes, pelo 
menos, 2h de qualquer ponto de atendimento. Algumas 3h!

A distância e a dificuldade de acesso os 
afastam ainda mais de qualquer ajuda: eles não 
conseguem ir até ela e ela não chega até eles.



+ de 500 pessoas  
diretamente beneficiadas



Sermos referência em nossa área de atuação e realizar 
tratamentos suficientes para minimizar as doenças 
bucais nessas comunidades e ensiná-las a prevenir novas 
doenças, concedendo autonomia e independência. 

Desenvolver um método e protocolo que possa ser 
replicado em diversas partes do mundo para que esse 
tratamento e autonomia sejam ampliados  e 
multiplicados.

SONHO GRANDE



CURTO PRAZO 
Desenvolver novas parcerias para aquisição de melhores equipamentos  
com intuito de realizar tratamentos de alta qualidade.  
Criar método e protocolo de atendimento replicável. 

MÉDIO PRAZO 
Análise de números e resultados. 
Melhoria no método e protocolo de atendimento. 

LONGO PRAZO 
Minimizar a ocorrência de doenças bucais e promover autonomia na  
manutenção da saúde bucal. Criar uma franquia social que possa ser 
replicada em vários lugares do mundo.

OBJETIVOS



EXPANSÃO BRASIL



EXPANSÃO MUNDO



VAMOS JUNTOS??!! 



!"#$#%"&'#(#

)*+#,-#.
/&'#.

)*
+

#
,$

#
.#

)*+#,-0
1&*

/023#*,-0
/#$#2#

."
/&$#

!")

REGIÕES VISITADAS



ROUPAS
Meias e toalha

Galochas ou botas: uso obrigatório durante toda a ação

Mudas para dois dias e que possam ser usadas no calor e no frio

Se fizer calor, poderemos entrar nos rios no fim dos dias, então levem biquínis e sungas

Devem ser confortáveis; saltos e roupas que diminuem mobilidade devem ser evitadas. 
Vamos andar em trilhas, subir e descer do barco, sentar no chão, etc

LEVAR O MÍNIMO NECESSÁRIO, pois pesa pra levar nas trilhas,
ocupa muito espaço no ônibus e no barco, dificultando a logística

DEVIDO AOS RISCOS RELACIONADOS AO MOSQUITO 
AEDES EGYPTI: obrigatório calças compridas e mangas longas



PARA DORMIR

Travesseiro 

Manta (faz bastante frio à noite)

Colchão de ar ou saco de dormir

Verificar com os organizadores sobre compartilhamento
de barracas ou se há local alternativo para pernoite



ALIMENTAÇÃO

Altamente recomendado que cada um leve frutas e lanches leves,
mas em quantidade para consumir na viagem!

O Barco fornecerá o jantar quentinho, sem custo para os voluntários

Levar água suficiente para dois dias. Recomendamos duas garrafas de 1,5l

Levar lanchinho para o almoço de sábado!



UTENSÍLIOS

Mochilas e sacolas de viagem robustas, capazes de reunir todos 
os seus pertences em apenas um volume, exceto a barraca

Capa de chuva Bonés, chapéus e óculos de sol

Lanterna Repelente!!!! Protetor solar

Lenços umedecidos (talvez não hajam chuveiros suficientes)

ESCOVA E PASTA DE DENTES Remédios de uso contínuo



COMPORTAMENTO

Bebidas alcoólicas durante os trabalhos são proibidos. 
À noite é permitida a compra de cerveja no mercado 
local, para consumo recreativo MODERADO

FOTOS: evitar fotografar os moradores ou detalhes da 
comunidade, existem situações delicadas relacionadas 
à privacidade e  direitos de imagem, porém fotos do 
grupo de voluntários são altamente estimuladas

As comunidades têm diversas carências, mas também 
têm uma riqueza própria e muita coisa para comparti-
lhar. A postura deve ser de humildade e troca!

Manter-se sempre junto do grupo

Evitar produzir ruídos após às 22h, preservando o sono 
dos voluntários para a ação do dia seguinte e das 
pessoas da comunidade.



SEGURANÇA

Mosquitos
Calças leves, mas cobrindo toda a perna até o tornozelo
Repelente renovado a cada hora

PRESTAR ATENÇÃO por onde caminha 
e nunca pisar em locais instáveis. 

Pedir ajuda sempre que necessário!

Aranhas, cobras e insetos
Botas e galochas durante TODO o tempo da ação

Animais domésticos
Evitar qualquer contato, pois podem transmitir doenças ou morder

Traslados
Mochilas e sacolas bem presos ao corpo, acomodando corretamente itens 
pontudos ou cortantes



FLUXO DE ATENDIMENTO

1 CADASTRAMENTO 2 ESCOVAÇÃO 
SUPERVISIONADA 3 ENTRETENIMENTO 

EDUCATIVO

RECREAÇÃO6ATENDIMENTO
MÉDICO

5ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO

Primeiro contato 
com os pimpolhos.

Muita atenção e 
organização!

Eles adoram!

Vamos garantir que a
higienazição bucal seja

feita com frequência e de
maneira adequada.

Nessa hora podemos
reforçar boas maneiras.

Livros e vídeos são
ferramentas de apoio

para passarmos 
conteúdos educativos.

Brincadeiras
que integram,

aproximam
e ensinam!

Predominantemente
preventivo e educativo.

Tratamentos básicos.

Se necessário:
- Cirurgia
- Prótese.

4



RESPONSABILIDADE

Buscamos o máximo possível em segurança e 
condições de trabalho para todos os voluntários, 
mas os locais visitados têm condições precárias e 

seremos expostos a riscos. 

O voluntário deve estar absolutamente ciente 
destes riscos e concordar em assumi-los através de 

um termo de responsabilidade.



Coordenação Geral  
Lorayne Claudino 
Daniel Trevelim 
Karina de Lima 

Guilherme Lepca 
Fabio Schwanke 
Jéssica Macedo 

Paula Brukmueller 
Mary Célia Claudino 

Thaís Sedoski 
Roseane Formenti 







Vocês são o combustível desse barco.
Sem vocês não vamos a lugar nenhum!

MUITO OBRIGADO


