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1) Introdução 

A SOS Dental é uma Organização Não Governamental que busca conceder atendimento 

odontológico à população. Essa atuação é possível, pois a ONG SOS Dental possui um 

consultório móvel* que permite que o paciente seja atendido em qualquer localização. Isto 

também nos permite atender a pessoas que tenham dificuldades no acesso ao atendimento 

odontológico. A ONG dedica-se também à assistência familiar, visando à qualidade do 

atendimento, comprometendo-se a realizar tratamentos restauradores, curativo e 

incentivando o tratamento preventivo através da escovação e orientação dos dentistas. 

 

*O aparelho móvel, chamado ODONTOCASE, foi desenvolvido dentre os mais modernos requisitos de alta 

tecnologia, visando atender as normas e especificações técnicas de qualidade, segurança e higiene bucal. É o único 

equipamento móvel no Brasil com certificado da ANVISA. Além disso, sua mobilidade é inigualável. 
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2) Localidade – Complexo do Alemão 

O Complexo do Alemão é um dos maiores conjuntos de favelas, construídas sobre a Serra 

da Misericórdia, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Complexo se espalha por cinco 

bairros, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Penha e Inhaúma. As comunidades que formam o 

Complexo do Alemão são: Morro da Baiana; Morro do Alemão; Alvorada; Nova Brasília; 

Pedra do Sapo; Palmeiras; Fazendinha; Grota; Matinha; Morro dos Mineiros; Reservatório 

de Ramos; Casinhas; Morro do Adeus; Canitar. 

O complexo possui uma população de 69,1 mil habitantes segundo o Censo 2010, 

distribuídos por cerca de 21.272 mil domicílios que estão nestas 12 (doze) comunidades. O 

complexo possui o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de todo o município 

(0,711), inferior ao registrado na região metropolitana do Rio (0,816) e no Estado (0,807). 

(fonte: IBGE). 

Como evidência dessa situação desfavorável, o índice de desenvolvimento social (IDS) 

calculado para o Complexo é 0,474, deixando-o na 149º posição dentre os 158 bairros 

cariocas. Este é um indicador que abrange as dimensões: acesso a saneamento básico, 

qualidade habitacional, grau de escolaridade e disponibilidade de renda. "Em relação às 

condições de saúde, a esperança de vida no Complexo é de 65 anos, enquanto a média 

para a cidade do Rio de Janeiro é de 72 anos", constata o relatório. 

O Complexo do Alemão é um bairro segregado, tanto do ponto de vista das estruturas 

físicas como das características socioeconômicas de seus moradores. Os equipamentos e 

bens públicos existem de maneira precária e insuficiente, portanto a ONG SOS Dental tem 

como principal objetivo atingir essa população que é excluída, melhorando a qualidade de 

vida dos moradores através do acesso a tratamento odontológico. 
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3) Crescimento Financeiro – Complexo do Alemão 

 

A maior parte da população que vive em favelas no Brasil ascendeu à classe média. Dados 

da pesquisa “As favelas brasileiras, um mercado de R$ 56 bilhões” que está sendo divulgada 

hoje pelo “Data Favela”, mostram que em 2011 65% dos moradores das comunidades 

pertenciam à classe média. Em 2002 o percentual era de 37%. 

No país, no mesmo período, a classe média saiu de 38% para 52% da população. “Houve 

claramente nas comunidades uma expansão maior dessa faixa de renda em comparação ao 

resto do país”, aponta o sócio-diretor do instituto, Renato Meirelles. 

Juntos, os moradores das comunidades recebem uma renda de R$ 56,1 bilhões por ano. O 

volume é comparável ao Produto Interno Bruto (PIB) da Bolívia (US$ 24,4 bilhões, cerca de 

R$ 48,8 bilhões). “É um mercado gigantesco concentrado nas grandes cidades. Hoje, as 

empresas estão indo para o Interior, mas têm debaixo dos seus olhos um enorme mercado 

consumidor inexplorado”, lembra Renato Meirelles. “O crescimento da classe média deu-

se, principalmente, devido à redução da pobreza extrema, que, nesse caso foi impulsionada 

pelo emprego e pelo empreendedorismo”, analisa o diretor do “Data Favela”. 

 

De acordo com o instituto, em 2002, de cada 100 moradores de favelas, 32 estavam na 

classe média. Em 2013, o número subiu para 65 em cada 100. 

A redução da pobreza extrema e as oportunidades que surgiram com a chegada das 

Unidades de Polícia Pacificadora nas favelas do Rio ajudaram muita gente a melhorar de 

situação. 

 

Segundo a definição do governo, muitos moradores de favelas, como a do Complexo do 

Alemão, são de classe média. 

 

 
Fonte: http://www.sae.gov.br/ 

http://g1.globo.com/ 
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4) Parceria – Heróis do Complexo  

 

Temos uma grande parceria com o grupo Heróis do complexo. 

 

5) Objetivos 

 

 Atender com rapidez e praticidade os moradores do Complexo do Alemão quando for 

necessário; 

 Urgências prezando a qualidade do atendimento seja aonde for; 

 Educar os pacientes do programa de como manter a saúde bucal em dia; 

 Diminuir a egressão de pacientes para os centros de atendimentos odontológicos 

fixos; 

 Manter o seu sorriso saudável faz parte da nossa meta. 
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6) Desenvolvimento 

 

 
 

Para atender os moradores com eficiência, a ONG SOS Dental dispõe de sofisticada 

tecnologia em telecomunicações, consubstanciada em Call Center com uma grande 

capacidade instalada. Este sistema permite o contato imediato com a equipe de 

dentistas que fica disponibilizada para atendimento 12 horas, dando ao usuário a 

certeza da rápida prestação dos serviços. 
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O dentista irá se deslocar com uma moto que possui um suporte para transportar com 

rapidez o ODONTOCASE até o local onde o paciente estiver para receber o 

atendimento odontológico. 
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7) Quadro de Resultados 

 

Objetivo Específico Resultado esperado 

1.  Facilitar o acesso a tratamento odontológico 
para a população do Complexo do Alemão. 

Aumentar o numero de pessoas com a saúde bucal 
adequada. 

2. Diminuir a egressão de pacientes para os centros 
de atendimentos odontológicos fixos. 

Diminuir o número de pacientes nas filas de espera nos 
centros de atendimentos. 

3. Educar os participantes do projeto em como 
manter a saúde bucal. 

População com a saúde bucal em dia e orientada a tratar dos 
problemas dentários com escovação e uso do fio-dental 
corretamente. 

Pacientes orientados a procurar atendimentos 
odontológicos logo no começo de alguma doença na saúde 
bucal, desta forma diminuindo os casos de problemas 
odontológicos graves. 
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8) Captação de Recursos – Comerciantes Locais 

 

A captação de recurso na comunidade será feita através de representantes do Heróis do 

Complexo que serão remunerados, eles captaram recursos de comerciantes locais. 

Contaremos com a colaboração de aproximadamente 6.000 comerciantes com CNPJ ativo. 

Cada um contribuirá com um valor que for compatível com seu rendimento atual. A cota 

mínima para comerciantes locais é de R$ 50,00 por mês, que lhe dá direito à 100 

carteirinhas (R$2,00 cada). 

 

Será gerada uma carteirinha para os colaboradores com um login e senha para que o 

mesmo tenha acesso ao nosso site e para que seja atendido faça um cadastro. As pessoas 

irão buscar suas carteirinhas nos comércios participantes do projeto e assim terão todos os 

seus direitos garantidos. Desta forma, também os consumidos dos comércios participantes 

mesmo não sendo morador do Complexo do Alemão terá direito ao atendimento de 

urgência, desde que seja feita o cadastro dele pelo comerciante. 
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