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RELATÓRIO DE ATIVIDADE : 

 

 
 

 

 

 

 

A Amigo da vez possui um projeto, cujo 

nome é “Sorrindo para o futuro” 

esse projeto visa tratar o sorriso da 

criançada das comunidades, levamos 

não somente o tratamento, mas como 

também palestras e atividades que 

mostram como é importante ter o 

cuidado com a higienização bucal com 

gincanas e premiações. 

Em 2021 fizemos atendimentos nas 

comunidades caiçaras de Ponta Negra e 

Vila Oratório que fica em Paraty no Rio 

de Janeiro o acesso a comunidade 

somente via barco. 

 
 

Nosso principal objetivo neste 

projeto é chegar à Cárie Zero, 
por tanto, acreditamos que cada 
uma das crianças atendidas pelo 
Amigo da Vez lembrará com 
muito carinho dos seus amigos 
dentistas, lembrarão que foram 
eles os responsáveis por ensinar 
e cuidar do sorriso de cada um. 
Sorriso este, que poderá vir a ser 
um sorriso de confiança para o 
futuro, no qual o impacto, para 
nós da Amigo da Vez, é 
imensurável.  
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A comunidade  possui cerca de 250 

moradores na região e por esse ser uma 
área de difícil acesso e falta de recursos,  
muitos dos moradores nunca estiveram 
ou nunca tiveram condições de ir ao 
dentista. Em uma das nossas primeiras 
visitas e avaliações, o estado dos dentes 
das crianças que por ali moram eram 
totalmente precários, muitas nunca 
tiveram as orientações corretas de como 
cuidar da sua saúde bucal.  
 

Atendemos mais de 119 pessoas 
entre crianças, adolescentes e 
adultos e realizamos mais de 500 
procedimentos odontológicos.  

 
 

Montagens de consultórios 
odontológicos portáteis nos locais 

concedidos pela comunidade  contendo 
a infraestrutura para a realização de 
atendimento odontológico. Os 
atendimentos serão iniciados através de 
triagem prévia onde serão preenchidos 
prontuários contendo cadastro, 
anamnese, evidenciação de placa 
bacteriana, exame físico e clínico 
finalizando com o tratamento 
odontológico propriamente dito 
respeitando o grau de urgência. Todos os 

pacientes receberão kits de 
higiene bucal e os responsáveis/tutores 

serão instruídos para que possam dar 
continuidade ao processo de cuidados 
orais dos pacientes atendidos. 
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Identificação do proponente 

Nome: AMIGO DA VEZ ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 

CNPJ: 21.572.024/0001-95 Endereço: RUA RAFAEL IÓRIO 

Complemento: 199 / SALA 04 Bairro: CAMPO BELO CEP: 04615-050 

Telefone: (11) 5093-4366 Telefone: (11) 95040-4566 
 

E-mail: amigodavez.ong@gmail.com Site: www.amigodavez.org.br 

 

Histórico do proponente 

A Ong Amigo da Vez atua desde 2014 na área social com atendimento odontológico 
visando atingir crianças e adultos sem acesso à saúde bucal devido ao custo, área de 
localização, falta de mobilidade e cultura.  

 

Descrição do Objeto 

Ação Social através de atendimentos odontológicos, palestras educativas de 
orientação da higiene bucal e conscientização sustentável. Temos como foco principal, 
atender as crianças e adolescentes das comunidades e erradicar a doença cárie.  
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Nesta Missão contamos com um grupo 

de 20 voluntários, todos 

engajados em levar carinho, 

cuidado seja através do tratamento 

odontológico, das brincadeiras com 

foco educativo e cultural. 
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Demonstrações Financeiras de 2020 e 2021 

 

 Análise:  
 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas seguindo a legislação em vigor, 
observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho 
Federal de Contabilidade e apresenta o seguinte resultado 

 
 Resultado  2021  2020  
Receita  61.914,23  504.962,42  
Despesas  (156.336,22)  (396.058,76)  

Déficit /Superávit  (94.421,99)  108.903,66  

 

 

 
 2021  
Ao Desconsiderar a Depreciação no valor de R$ 11.644,92 o resultado será um déficit 
de R$ (82.777,07).  
Portanto as Despesas excedentes às Receitas foram custeadas com recursos da 
Aplicação financeira.  
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2020  
Em 2020 a movimentação em Receitas e Despesas foram maiores, devido a eventos e 
doações. 

 

Plano de divulgação 

A divulgação será realizada através de redes sociais e site da Ong Amigo da Vez e da  

 https://www.facebook.com/amigodavez.ong/ 
 https://www.instagram.com/amigodavez/ 
 https://amigodavez.org.br/ 
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