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Introdução
Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pelo Novo Coronavírus popularmente conhecido
como COVID -19, o qual cololocou deflagrou um estado pandêmico internacional, uma
situação que abalou o mundo e acentuou as desigualdades sociais. Muitos pacientes
sofreram as consequências da infecção pelo COVID-19 e tiveram suas vidas e de suas
famílias transformadas. Além disso, as dificuldades econômicas e restrição à circulação de
pessoas fizeram com que muitos problemas de saúde se agravassem, diante da
impossibilidade de acesso ao tratamento. Os pacientes que precisavam de reabilitação
foram também muito afetados, pois com os serviços de atendimento fechados, era
impossível proporcionar a recuperação física aos mesmos.
O Instituto Mais Identidade também foi afetado pela grave situação, porém encontrou
maneiras de superar essa restrição e utilizou esse período para a estruturação da sua gestão
e adequação de instalações. Na fase em que não foi possível realizar atendimentos em função
das restrições governamentais impostas e alto risco de contágio, com o apoio da UNIP, foram
finalizadas as obras das instalações para atendimento e dos laboratórios de prótese e digital,
para aumentar a qualidade e eficiência no atendimento aos pacientes.Os recursos financeiros
captados no período, que seriam destinados ao atendimento dos pacientes, foram
criteriosamente administrados para que fossem, em futuro próximo, de fato
disponibilizados e utilizados para esse fim a partir da liberação pelas autoridades
sanitárias para a normalização dos atendimentos e consequentes procedimentos. O
cuidado com a gestão financeira é uma das premissas administrativas e pode ser
comprovado pelo balanço apresentado nesse relatório.
No início de 2021 o Instituto foi selecionado para
participar do Programa VOA, um prestigiado
programa de mentoria em gestão patrocinado pela
AMBEV, voltado ao aprimoramento administrativo de
organizações do terceiro setor. O fato de ter sido
selecionado já representou uma chancela de
competência ao Instituto, pois os critérios de
escolha eram muito seletivos. Ao longo do ano de
2021, os membros do Instituto participaram de
aulas de gestão empresarial pelo sistema EAD, além de um processo de mentoria semanal por
executivos, que orientaram e auxiliaram a criar os processos de gestão seguindo os métodos da
AMBEV, que são reconhecidos internacionalmente.
O Programa VOA atualmente é um dos mais importantes programas existentes voltado à
capacitação e qualificação de empresas do terceiro setor e durante os 11 meses de treinamento
diversas tarefas foram atribuídas às organizações participantes. Os resultados das tarefas foram
avaliados por uma banca de examinadores, composta por executivos de alto escalão da AMBEV. Após a
submissão das atividades que desenvolveu, o Instituto Mais Identidade teve a honrade ser o ganhador
do prêmio VOA, sendo considerado a “ORGANIZAÇÃO DE DESTAQUE DE 2021”. Esse prêmio gerou
uma grande repercussão, reconhecendo não só a importância das atividades do Instituto, mas
também sua capacidade organizacional e relevância social. Como prêmio pela conquista, o Instituto foi
convidado a participar no ano de 2022 do PROGRAMA DE EXCELÊNCIA (PEX), programa que exige o
cumprimento de 72 critérios organizacionais que poderá conferir dois selos de acreditação (VOA e

DOAR).

Considerando as adversidades que a pandemia apresentava para o atendimento presencial
na sede do Instituto, soluções inovadoras foram criadas, foi criada uma metodologia de
atendimento semipresencial de atendimento, criando condições de ampliar o atendimento à
distância em parcerias com centros de reabilitação menos capacitados de todo o Brasil.
A partir dessa metodologia semipresencial, foi criada a campanha
publicitária intitulada “QUEM VÊ CARA, TAMBÉM VÊ CORAÇÃO”,
com o objetivo de arrecadar fundos para custear o atendimento de
pacientes em locais distantes da sede. A primeira cidade escolhida
foi Natal-RN, onde já havia uma parceria prévia com profissionais
médicos e dentistas que atuam na área do câncer de boca e face.

PARA NÓS,

QUEM
VÊ CARA
TAMBÉM VÊ
CORAÇÃO!

Essa campanha sensibilizou a opinião pública e gerou mais de 90
inserções na mídia impressa e digital, divulgando a causa da
reabilitação, enfatizando a sua importância na devolução da qualidade de vida a tantas
pessoas necessitadas. Com os recursos financeiros captados por uma plataforma de
financiamento coletivo, 10 pacientes com severas deformidades maxilares e faciais foram
tratados cirurgicamente em Natal e tiveram suas próteses confeccionadas por alta tecnologia
digital na sede do Instituto, sendo aplicadas 6 meses depois, em abril de 2022. O impacto
dessa ação teve grande repercussão social, com divulgação na mídia dos resultados obtidos e
consolidação do Instituto como uma entidade com atuação nacional.
Esses procedimentos à distância consolidaram uma metodologia que tem potencial para se
espalhar por todo o Brasil, ampliando os limites de atuação do Instituto Mais Identidade,
democratizando o acesso dos pacientes à reabilitação e acima de tudo devolvendo qualidade
de vida aos mesmos. A campanha “QUEM VÊ CARA, TAMBÉM VÊ CORAÇÃO” continua ativa
e gera o engajamento das pessoas da sociedade civil numa causa que busca reintegrar
as pessoas que necessitam de reabilitação e reintegração social.
Um dos pilares da parceria entre o Instituto e a UNIP é a produção científica e formação de
pesquisadores. No ano de 2021, diversos alunos de Pós-Graduação (Mestrado e
Doutorado) e de Graduação (Iniciação Científica) atuaram no atendimento clínico,
desenvolvimento de pesquisas e produção de artigos científicos. Além desse destaque
científico comprovado pela publicação de artigos e apresentação em congressos, o papel
acadêmico da UNIP foi sempre reconhecido nas inúmeras inserções na mídia jornalística
em todo o Brasil, com entrevistas e reportagens em alguns dos mais importantes canais de
informação brasileiros e internacionais.
Destacamos também diversos acordos e parcerias científicas e assistenciais que o Instituto
firmou com empresas privadas, como a IMPLACIL de Bortoli Material Odontológico S/A (com
a cessão gratuita de implantes de titânio usados na reabilitação dos pacientes atendidos no
projeto), além de voluntariamente realizar uma campanha paralela junto a seus consumidores
para auxiliar financeiramente no projeto desenvolvido no Rio Grande do Norte, a O2 Led
(equipamentos de esterilização por luz UV-C), Done Comércio de Equipamentos 3D Ltda –
“done3D”(escâneres faciais), STRATASYS (impressoras 3d), EYE SHOT (software de
gerenciamento). Essas parcerias representam oportunidades de desenvolvimento científico
que aprimoram a infraestrutura e o acesso dos alunos da UNIP a esses recursos e
equipamentos disponibilizados nas instalações do Instituto Mais Identidade, através de
contratos de parceria.

A despeito de todas as atividades já listadas, talvez a mais impactante conquista do
Instituto Mais Identidade em 2021 tenha sido a aprovação do seu primeiro projeto
PRONAS.
Esse programa de captação de recursos, por meio de isenção fiscal através de tributos
devidos ao Governo Federal, além de ser um financiamento para as atividades, representa
um símbolo de credibilidade para as organizações sociais. Ao longo de todo o ano o
Instituto foi avaliado pelos auditores do Ministério da Saúde, que, ao final, aprovaram e
publicaram no Diário Oficial da União o direito do Instituto de buscar recursos junto às
empresas privadas para realizar as atividades assistenciais propostas no projeto. Após
autorização, em três dias, o Instituto conseguiu captar 300% dos valores que eram previstos
no projeto, junto a empresas como: Arosuco Aromas - AMBEV, Arcelor MIttal Brasil S/A,
GrupoYamaha, Grupo Águia Branca,Laboratório Cristália Produtos Químicos e Farmacêutico
Ltda., Rip Serviços Industriais Ltda., Engemet Metalúrgica e Comércio Ltda, Alibra
Ingredientes S/A. Embora esse montante tenha excedido o valor do projeto e não possa
ser utilizado, a captação demonstra o forte impacto social e a grande credibilidade do
Instituto.
Concluindo, acreditamos que o Instituto está trilhando o caminho correto, pautado pela
credibilidade em gestão e fundamentado nos três pilares que o regem, Assistência, Ensino e
Pesquisa.

Muito obrigado!

Luciano Lauria Dib
Diretor Presidente
Instituto Mais Identidade

Autorizações
e documentações oficiais
a. Obtenção de título de OSCIP e Alterações estatutárias
Com o cumprimento das exigências legais requeridas pelo Ministério da Justiça visando a
obtenção da qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
o Instituto Mais Identidade teve êxito nas suas pretensões recebendo o título de (OSCIP),
publicado no Diário Oficial da União em 19/02/2020.
Em 2019 o Instituto Mais Identidade assinou com a UNIP Contrato de Cooperação Técnica,
Científica e Cultural. Desde então, somando-se à concessão do título de OSCIP, nossa
Organização implementou uma série de ações afim de ratificar o pacto contratual
realizado entre as partes.
b. Atividades administrativas do período 2020/21
Para efetivar o pleno funcionamento do Instituto Mais Identidade nas dependências da
Clínica Odontológica UNIP, a Diretoria Executiva em conjunto com a Coordenação,
desenvolveram as ações abaixo relacionadas junto aos órgãos públicos oficiais e empresas.
Todas as ações desenvolvidas são interdependentes e sequenciais, havendo prazos entre elas
para a obtenção final dos registros. Após a obtenção da titulação de OSCIP, o próximo passo
foi ratificar e implementar as autorizações para desenvolvimento de trabalhos e atendimento
na área da educação, saúde e pesquisa, gerando alterações em nosso CNPJ junto à Receita
Federal do Brasil. A modificação da nossa categoria no CNAEs (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) como atividade associada ao atendimento odontológico, foi uma das
exigências do CRO - Conselho Regional de Odontologia para habilitação, registro e
certificação da Organização em seus quadros . Em ato contínuo apresentamos a solicitação
de funcionamento junto a Anvisa e Vigilância Sanitária. Como estávamos em pleno auge da
pandemia - COVID 19, com paralização dos serviços presenciais, foi concedida uma licença
provisória, a ser ratificada posteriormente.
A junção das alterações realizadas na Receita Federal, a certificação junto ao CRO e a
autorização da Vigilância Sanitária possibilitaram a nossa inclusão no CNES – Cadastro
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde o qual nos habilitou a realizar atendimentos de
média complexidade em nossas instalações e realizar atendimentos a pacientes
encaminhados pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

Sistema de gestão
digital
a. Desenvolvimento de software de gestão clínica
e administrativa do Instituto Mais Identidade.
Considerando a ausência de um software com características
específicas para gerenciar os procedimentos clínicos e
administrativos do âmbito da reabilitação bucomaxilofacial,
buscamos uma empresa especializada no setor de softwares
odontológicos (Eyeshot – Open Doctor) e estabelecemos uma
parceria para desenvolvimento de um sistema completo, inédito
e customizado para registro de todos os procedimentos
específicos do Instituto.
No ano de 2020 uma versão beta do software foi desenvolvida, entretanto, na sua
utilização, observou-se que muitos ajustes deveriam ser realizados. O ano de 2021 foi de
muito trabalho nessa área, como desenvolvimento de atualizações e adaptações, busca
de maior praticidade, funcionalidade e interação entre os diversos usuários.
O desenvolvimento desse instrumento único no mundo, ocorreu sem custos para o Instituto.
Baseado na relação científica-assistencial do projeto, a empresa privada realizou vultosos
investimento em hardware, armazenamento na nuvem, equipe de profissionais, etc.
Esse software individualizado permite:
-

Otimizar o processo de admissão de pacientes (triagem digital),
Padronizar registros clínicos,
Facilitar a obtenção e correlação de dados de pesquisa,
Elaboração de relatórios de atendimento automatizados,
Disponibilizar informação de gestão em tempo real e descentralizada em web:
reduzir tempos de análise humano-dependentes para a tomada de decisão
sobre a assistência de pacientes,
- Controlar administrativamente os projetos e parcerias futuras;
- Acesso descentralizado para auditorias ordinárias e extraordinárias.
- Segurança e transparência sobre os processos de assistência

Infraestrutura
a. Construção do Ambulatório e Laboratório Digital nas dependências da UNIP.
Na parceria da UNIP com o Instituto Mais Identidade, coube à UNIP a construção do
ambulatório de atendimento e laboratório digital nas dependências da clínica do curso de
Odontologia no campus Indianópolis.
O projeto de construção foi realizado pela equipe de arquitetura da UNIP, chefiado pela
arquiteta Silvia Di Gênio.
Em função da pandemia, houve significativo atraso e na conclusão das obras, que
estavam previstas para serem entreguem em março de 2020, só foram finalizadas em junho
de 2021, com a posterior entrega e instalação dos equipamentos digitais e concretização
do layout e comunicação visual dos ambientes. As instalações do Instituto podem ser vistas
por um tour virtual no seguinte endereço:
https://www.unip.br/institutomaisidentidade/tour360/

Captação de
recursos
a. Equipamentos patrimoniados
Em 2018 o Instituto Mais Identidade participou de concurso público organizado pela Rede
Impar, mantenedora do Hospital 9 de Julho, sendo outorgado com uma doação de
equipamentos para serem utilizados na execução dos objetivos da instituição. A doação foi
concedida e os equipamentos foram recebidos no decorrer do ano de 2019, recepcionados
pela UNIP.
Em junho de 2021, esses equipamentos foram instalados na sede do Instituto junto à Clínica
do curso de Odontologia no campus Indianópolis da UNIP, sendo registrados no Balanço
Patrimonial anual e patrimoniados em Livro Razão a partir de 24/08/2020 em ato contínuo
segundo regras contábeis.
b. Projeto PRONAS
A conclusão dos processos mencionados, impulsionou o Instituto a seguir novos passos,
tendo como alvo a obtenção de subsídios financeiros propostos pelos PRONON –
Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica e PRONAS – Programa Nacional de
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência.
No plano estratégico, do Instituto houve a opção de realizar credenciamento nos dois
programas. Após a avaliação das centrais de credenciamento, o Instituto foi habilitado
a apresentar projetos em cada um deles. Essa habilitação foi publicada em diário oficial e não
serão necessárias validações posteriores.
Para o ano 2021, houve a decisão de submeter um único projeto no programa PRONAS, o
qual possuía, no momento,melhor aderência à missão estatutária do Instituto.
A submissão desse projeto estava ainda condicionada a aprovação da Prefeitura Municipal de
São Paulo – através do Gestor Municipal da Saúde responsável pelas vagas reguladas do SUS
e cujo parecer foi favorável a inclusão de nosso projeto no Programa.
Após um ano e meio de trabalho de toda a equipe técnica e administrativa envoltos em
diversas diligências que com comprovação de capacidade técnica, administrativa e de
instalações físicas, o Instituto logrou êxito na aprovação do projeto cujo prazo de execução
aprovado foi de 24 (vinte e quatro) meses, com atendimento previsto para 40 (quarenta)
pacientes. Atrelados à aprovação, o Instituto recebeu a autorização para a captação de
recursos financeiros que garantem a execução do projeto.

Cabe esclarecer que os recursos a serem utilizados na execução dos Programas PRONON e
PRONAS advém de isenção fiscal relacionadas ao Imposto de Renda, onde empresas podem
deduzir a favor dos projetos inscritos nos programas 1% (um por cento) do seu Imposto de
Renda devido.
Em todo o processo para aprovação do projeto, um momento crucial é o da Captação do
Recurso. Em decorrência de prazos legais definidos pela Receita Federal do Brasil, os
Programas após a aprovação do projeto nos limitam ao mês de dezembro (fim do exercício
fiscal) para a captação de recurso sob pena de arquivamento do projeto. Assessorado por
uma equipe de captação, o Instituto Mais Identidade captou o equivalente a quase 3 (três)
vezes o valor do projeto original (valor proposto: R$ 1.885.535,72; valor captado: R$
4.670.596,90). O valor excedido na captação, segundo dispositivo legal, retornará aos cofres
do Ministério da Saúde assim que a tramitação documental interna do Ministério for finalizada,
até o fim do primeiro semestre de 2022.(Seguindo a cronologia interna do Ministério da
Saúde, o Instituto Mais Identidade assinou em 04/04/2022 o Termo de Compromisso de
Execução do Projeto, aguardando a assinatura do Secretário de Saúde e da devolução do
excedente contido na conta do projeto, culminando com a abertura da conta
Movimentação dos Recursos ações junto ao Gestor Municipal/SUS).
É importante frisar que os recursos captados pelo projeto PRONAS serão exclusivamente
utilizados para a contratação e pagamento de salários a 11 profissionais de diferentes áreas
relacionadas ao atendimento clínico, laboratorial e de gestão administrativa, conforme o
projeto apresentado e aprovado.
Além do montante financeiro captado, cabe ressaltar o valor de marketing e de conceito de
marca institucional que representa o fato de empresas como: Arosuco Aromas - AMBEV,
Arcelor MIttal Brasil S/A, Grupo Yamaha, Grupo Águia Branca , Laboratório Cristalia Produtos
Químicos e Farmacêuticos Ltda, Rip Serviços Industriais Ltda, Engemet Metalurgica e
Comércio Ltda , Alibra Ingredientes S/A, creditarem seus recursos no projeto, esse fato a
médio e longo prazo, possibilita a oferta de outros projetos que poderão vir a ser
subsidiados por essas empresas, cuja exigência para fazer parte de seus quadros patrocinados
é altíssima e passa por uma avaliação criteriosa de seus Compliance. Em resumo, essa rede de
financiadores proporciona ao Instituto Mais Identidade uma rede de relacionamentos que
pode ser benéfica também para a UNIP.
c. Doações Pessoas Físicas e Jurídicas:
Com a ampliação da divulgação do Instituto nas mídias e desenvolvimento do site, Instagram
e Linkedin, iniciou-se um processo de captação de recursos individuais ou de empresas por
meio doações via paypal diretamente no site, depósitos bancários ou PIX. Esse processo ainda
é incipiente devido ao pouco tempo de divulgação efetiva, porém será impulsionado no ano
de 2022 a partir do incremento das atividades do Instituto.

Projetos e Parcerias
a. Programa VOA – AMBEV
Em dezembro do ano de 2020, o Instituto
participou do processo seletivo do PROGRAMA
VOA AMBEV. O programa é dedicado à
capacitação e qualificação de organizações do
terceiro setor, para que seus
processos sejam assistidos por mentoria especializada em várias áreas, para aprimoramento e
crescimento da organização (https://www.ambev.com.br/voa/) .
Dentre 180 organizações, o Instituto integrou a seleção das 55 organizações que seriam
assistidas. O programa de ensino contou com aulas em EAD de processos administrativos
seguindo a metodologia AMBEV, além de mentoria realizada por gestores designados
pela AMBEV, por meio de reuniões semanais, a equipe. Todos os processos internos
foramdo Instituto foram revisados e adequados, gerando uma reestruturação
administrativa. Além disso, como tarefa do programa, foi criado e executado um projeto,
no qual deveriam ser aplicados todos os ensinamentos disponibilizados pelos mentores e que
seria alvo de avaliação da AMBEV.
Seguindo as orientações, a equipe técnica e administrativa do Instituto Mais Identidade
desenvolveu um projeto de atuação semipresencial, utilizando a tecnologia Mais
Identidade de realização de próteses, para criar um meio de ampliar a escala de produção
e atendimento,proporcionando que centros menos desenvolvidos e distantes de recursos
tecnológicos, pudessem se beneficiar desse conhecimento e capacidade assistencial. Em
função da relação antiga que os membros do Instituto tinham com colegas do Rio Grande do
Norte, a cidade de Natal foi escolhida para realização deste projeto piloto. Foi criada uma
campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) para viabilização financeira de suas
ações, que além de gerar captação de recursos gerou grande divulgação do Instituto na
mídia, com difusão do assunto e impacto social da reabilitação. A campanha QUEM VÊ
CARA, TAMBÉM VÊ CORAÇÃO, foi um sucesso de marketing para a ação desenvolvida
no Rio Grande do Norte e permanece ativa, para outras campanhas e novos projetos
vislumbrando no processo de captação o impulsionamento através da produção de
camisetas, objetos de decoração, souvenier e outros itens.
Após 9(nove) meses de mentoria, dentre as 55 organizações assistidas pelo programa
VOA, o Instituto Mais Identidade ficou entre as 21 selecionadas para apresentação dos
resultados do projeto para uma banca avaliadora da AMBEV. Ao término dessa avaliação o
Instituto foi selecionado em meio a 07 Organizações de diferentes áreas sociais. Na fase final,
houve uma avaliação por meio de apresentação oral frente à Comissão Avaliadora da AMBEV,
composta por executivos de alto escalão. Ao final da avaliação, o Instituto Mais Identidade foi
premiado com o 1º lugar – sendo considerado a Organização de Destaque no Programa VOA –
AMBEV 2021. Essa posição automaticamente vinculou o Instituto a participação no
segundo ano do programa- PROGRAMA DE EXCELÊNCIA (PEX) VOA 2022, programa que

exige o cumprimento de 72 critérios organizacionais que conferirá dois selos de
credibilidade institucional (VOA e DOAR).

b. Projeto de Colaboração em
Natal - Rio Grande do Norte
Durante os anos de 2005 a 2015, houve uma parceria entre o
Prof. Luciano Dib e profissionais de reabilitação
bucomaxilofacial da cidade de Natal – RN. Nesse período
foram tratados com implantes e próteses faciais mais de 100
pacientes. Esse projeto foi interrompido em decorrência de
falta de recursos governamentais do Rio Grande do Norte.

PARA NÓS,

QUEM
VÊ CARA
TAMBÉM VÊ
CORAÇÃO!

Diante desse contexto e para a continuidade da atividade,
com a participação no PROGRAMA VOA AMBEV - o
Instituto Mais Identidade decidiu incorporar essa
demanda assistencial ao projeto que estava sendo delineado
junto ao Programa VOA, com a implantação da Tecnologia
Replicável para confecção de próteses faciais em 3D
bucomaxilofaciais. Para o sucesso da ação, era necessário
o subsídio financeiro paraaquisição de materiais, transporte
e hospedagem de nossos profissionais, bem como outras
providencias necessárias a otimização de todo o
processo. Os recursos financeiros foram mobilizados
através
do
sistema
de
financiamento
coletivo
(crowdfunding), que foi colocada em prática pelo
Departamento de Marketing. A campanha intitulada
“QUEM VÊ CARA TAMBÉM VÊ CORAÇÃO” foi lançada para o
atendimento de 10 pacientes oriundos do Rio Grande do
Norte, em parceria com a Liga de Combate ao Câncer.
Essa campanha sensibilizou a opinião pública e gerou mais de 90 inserções na mídia impressa
e digital, que divulgou a causa da reabilitação e enfatiza sua importância na devolução da
qualidade de vida a tantas pessoas necessitadas. Com os recursos financeiros captados, pela
plataforma de financiamento coletivo, 10 pacientes com severas deformidades maxilares e
faciais foram tratados cirurgicamente em Natal e tiveram suas próteses confeccionadas pela
Metodologia Tecnologica digital desenvolvida pelo Instituto Mais Identidade. Decorridos os
prazos de cicatrização pós cirurgicos com o devido acompanhamento por nossos profissionais e
parceiros, todas as próteses foram finalizadas em abril de 2022.
O impacto dessa ação teve enorme repercussão social, com grande divulgação na mídia dos
resultados obtidos e consolidação do Instituto como uma Organização com atuação
nacional. Esses procedimentos à distância consolidaram uma metodologia que está se
espalhando por todo o Brasil, ampliando os limites de atuação do Instituto Mais Identidade,
democratizando o acesso dos pacientes à reabilitação e acima de tudo devolvendo
qualidade de vida aos que necessitam.

c. Projetos de Pós-Doutoramento
Nas bases do projeto realizado em Natal – RN, estão sendo desenvolvidos outros dois
projetos para atender pacientes portadores de deformidades faciais, um na cidade de Belém
do Pará e outro no Recife-PE.
A região amazônica apresenta uma alta incidência de pacientes, especialmente mulheres, que
se acidentam nos barcos a motor que fazem o trânsito fluvial entre as ilhas. Os cabelos
compridosdos passageiros se prendem ao motor que arranca o couro cabeludo (escalpo).
Há umademanda reprimida de centenas de pacientes em função desses acidentes.
Um profissional natural de Belém, está trabalhando no seu projeto de Pós-Doc na UNIP, sob
orientação do Prof. Luciano Dib, para atendimento de parte desses pacientes, com realização
de implantes e próteses de orelha realizadas pela tecnologia digital.
Na cidade de Recife, uma profissional responsável pelo atendimento reabilitador junto ao
Hospital do Câncer está desenvolvendo um projeto para um Pós-Doc na UNIP também sob
orientação do Professor Luciano Dib.

Gestão de Mídias
Digitais
O Departamento de marketing trabalhou fortemente
para construção e divulgação da identidade corporativa
nas diferentes mídias digitais atuais. Ao longo do ano,
diversas campanhas e postagens foram realizadas de
para difundir a marca do Instituto na sociedade. O site
www.maisidentidade.org foi reformulado de forma a
ressaltar as ações assistenciais, demonstrar a
transparência da gestão e para receber doações pelo
sistema Paypal.
O Instituto passou a integrar a comunidade do
Instagram, com postagens frequentes no intuito de
criar uma consciência coletiva sobre a importância do
diagnóstico precoce do câncer e da necessidade de
reabilitação e reintegração social dos pacientes.
Detalhes
podem
ser
conferidos
em
@maisidentidadeoficial no Instagram.
Para fortalecimento da imagem científica e corporativa do
Instituto foi criado um perfil no Linkedin no
qual regularmente são postadas as atividades de
cunhocientífico, acadêmico e social:
www.linkedin.com/company/instituto-mais-identidade/

Programa de Marketing Digital
O Instituto Mais Identidade, em trabalho conjunto da
Administração com o Departamento de Marketing, consegiu a
inclusão pelo período de 05 (cinco) anos no Programa Tech
Soup Brasil – Google. O Programa disponibiliza à
Organizações do terceiro setor devidamente qualificadas o
valor total mensal de U$ 10 mil dólares(não cumulativos)
para publicações no Google ADS(rede de pesquisa). As
atividades desenvolvidas pelo nosso Departamento de
Marketing serão apresentadas em capítulo à parte, dada a
amplitude do desenvolvimento e alcance de suas ações. O
aumento das demandas digitais resultou na necessidade
da implantação de um link dedicado de Internet da Vivo
exclusivo para as atividades do Instituto Mais Identidade.

Repercussão na
Imprensa
Projeto dá próteses faciais a quem sofreu deformações por câncer ou traumas
UOL / Viva Bem, 30.09.2021, Saúde
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/09/30/projeto-da-protese-faciais-a-quem-sofreu-defor
macoes-por-cancer-ou-traumas.htm
Ciência e amor: instituto faz campanha para reabilitação facial gratuita
Portal Metrópoles – DF, 27.09.2021, Educação
https://www.metropoles.com/brasil/educacao-br/ciencia-e-amor-instituto-faz-campanha-para-reabilitacao-facia
l-gratuita
Ciência e amor: instituto faz campanha para reabilitação facial gratuita
Jornal Floripa, 27.09.2021, Notícias
https://jornalfloripa.com.br/ciencia-e-amor-instituto-faz-campanha-para-reabilitacao-facial-gratuita/
Spotify, Mais Identidade
27/09/2021
https://open.spotify.com/episode/2ZWnAaUXvtUbtVovsuyNjF?si=ycI0OUhFSNuGj2OlK2HamQ&dl_branch=1&n
d=1
UNIP / Instituto Mais Identidade
Facebook/Professor táOn, 17.09.2021
https://www.facebook.com/professortaon/photos/a.109371058029000/153848856914553/
UNIP / Instituto Mais Identidade
Instagram/Professor táOn, 17.09.2021
https://www.instagram.com/p/CT7DAvbsE5w/
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Portal T5 – PB, 21.09.2021, Geral
https://www.portalt5.com.br/noticias/single/nid/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar
-reabilitacao-facial-gratuita/
Unip e Mais Identidade auxiliam pacientes com deformidades faciais
Jornal da Cidade – Bauru, 19.09.2021, Gente, Negócios & Propaganda
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Pessoas com rosto desfigurado ganham reabilitação gratuita
Portal Mundo News – Portugal, 18.09.2021, Brasil
https://mundonews.pt/pessoas-com-rosto-desfigurado-ganham-reabilitacao-gratuita-44833
Mais Identidade: projeto brasileiro devolve autoestima de quem sofre com o rosto desfigurado
Alagoas 24 Horas, 17.09.2021, Notícias
https://www.alagoas24horas.com.br/1384510/mais-identidade-projeto-brasileiro-devolve-autoestima-de-quemsofre-com-o-rosto-desfigurado/
Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal Acorda Cidade - BA, 17.09.2021, Saúde
https://www.acordacidade.com.br/noticias/248677/instituto-faz-campanha-para-promover-reconstrucao-facialgratuita-para-quem-sofre-com-o-rosto-desfigurado.html
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Portal Imirante - MA, 16.09.2021, Brasil
https://imirante.com/brasil/noticias/2021/09/16/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar-r
eabilitacao-facial-gratuita.shtml
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Portal O Debate – Macaé - RJ, 16.09.2021, Educação
https://odebateon.com.br/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar-reabilitacao-facial-gr
atuita/

Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
PB Agora - Paraíba, 16.09.2021, Educação
https://www.pbagora.com.br/noticia/educacao/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar-r
eabilitacao-facial-gratuita/
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Rondo Notícias – Porto Velho, 16.09.2021, Notícias
https://rondonoticias.com.br/noticia/institucionais/64908/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para
-realizar-reabilitacao-facial-gratuita
Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal Revista Pará +, 16.09.2021, Notícias
https://paramais.com.br/instituto-faz-campanha-para-promover-reconstrucao-facial-gratuita-para-quem-sofre-c
om-o-rosto-desfigurado/
Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal Mossoró Hoje - RN, 16.09.2021, Notícias
https://mossorohoje.com.br/noticias/38045-instituto-faz-campanha-para-promover-reconstrucao-facial-gratuitaem-pacientes-com-o-rosto-desfigurado
Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal R1 Rondônia, 16.09.2021, Tecnologia
https://www.r1rondonia.com.br/2021/09/instituto-faz-campanha-para-promover.html
Mais Identidade: projeto brasileiro devolve autoestima de quem sofre com o rosto desfigurado
Portal Hoje Mais – Andradina (SP), 16.09.2021, Geral
https://www.hojemais.com.br/andradina/noticia/geral/mais-identidade-projeto-brasileiro-devolve-autoestima-de
-quem-sofre-com-o-rosto-desfigurado
Mais Identidade: projeto brasileiro devolve autoestima de quem sofre com o rosto desfigurado
Piauí Notícias, 16.09.2021, Educação
https://piauinoticias.com/educa%C3%A7%C3%A3o/89657-mais-identidade-projeto-brasileiro-devolve-autoestima- dequem-sofre-com-o-rosto-desfigurado.html
Invenção brasileira devolve autoestima e esperança a quem sofre com o rosto desfigurado
Educa Mais Brasil, 16.09.2021, Notícias
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/invencao-brasileira-devolve-autoestima-e-esperanca-aquem-sofre-com-o-rosto-desfigurado
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Portal Jornal O Estado de Minas, 16.09.2021, Educação
https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/2021/09/16/internas_educacao,1306224/ciencia-amor-e-tecnologia
-instituto-faz-campanha-para-realizar-reabilitac.shtml
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Portal Diário do Nordeste – Fortaleza, 16.09.2021, Última Hora
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/educalab/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-r
ealizar-reabilitacao-facial-gratuita-1.3136832
Mais Identidade: projeto brasileiro devolve autoestima de quem sofre com o rosto desfigurado
Portal Folha de Pernambuco, 16.09.2021, Notícias
https://www.folhape.com.br/noticias/mais-identidade-projeto-brasileiro-devolve-autoestima-de-quem-sofre/197
927/
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Portal Correio da Bahia, 16.09.2021, Notícias
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar-r
eabilitacao-facial-gratuita/
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Portal Diário de Goiás, 16.09.2021, Últimas
https://diariodegoias.com.br/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar-reabilitacao-facialgratuita/
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Portal Contexto Exato - DF, 16.09.2021, Concursos & Educação
https://www.contextoexato.com.br/post/cienciaa-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar-reabili
tacao-facial-gratuita20210916

Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal JM Notícias - TO, 16.09.2021, Brasil
https://www.jmnoticia.com.br/instituto-faz-campanha-para-promover-reconstrucao-facial-gratuita-para-quem-s
ofre-com-o-rosto-desfigurado/
Campanha promove reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal Jornal NH – Novo Hamburgo, 16.09.2021, Informe Publicitário
https://www.jornalnh.com.br/informe_publicitario/2021/09/16/campanha-promove-reconstrucao-facial-gratuita-p
ara-quem-sofre-com-o-rosto-desfigurado.html
Universidade e instituto oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal Jornal Cruzeiro do Sul – Sorocaba, 16.09.2021, Notícias
https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/noticias/2021/09/679587-universidade-e-instituto-oferecem-atendim
ento-gratuito-a-pacientes-com-deformidades-faciais.html
INSTITUTO PROMOVE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS QUE SOFREM COM O ROSTO DESCONFIGURADO
Portal Já é Notícia - AL, 16.09.2021, Notícias
https://amp.jaenoticia.com.br/noticias/2021/09/16/89220-instituto-promove-reabilitacao-para-pessoas-que-sofre
m-com-o-rosto-desconfigurado
Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Polêmica Paraíba, 16.09.2021, Concruso/Emprego
https://www.polemicaparaiba.com.br/concurso-emprego-e-enem/instituto-faz-campanha-para-promover-recon
strucao-facial-gratuita-para-quem-sofre-com-o-rosto-desfigurado/
Mais Identidade: projeto brasileiro devolve autoestima de quem sofre com o rosto desfigurado
Midiamax, 16.09.2021, MidiaMAIS
https://midiamax.uol.com.br/midiamais/2021/mais-identidade-projeto-brasileiro-devolve-autoestima-de-quem-s
ofre-com-o-rosto-desfigurado
Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal R10 – PI, 16.09.2021, Geral
https://www.portalr10.com/noticia/79478/instituto-faz-campanha-para-promover-reconstrucao-facial
Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Ac24horas.com, 16.09.2021, Notícias
https://ac24horas.com/2021/09/16/instituto-faz-campanha-para-promover-reconstrucao-facial-gratuita-para-que
m-sofre-com-o-rosto-desfigurado/
Campanha promove reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal Jornal VS – RS, 16.09.2021, Notícias
https://www.jornalvs.com.br/informe_publicitario/2021/09/16/campanha-promove-reconstrucao-facial-gratuita-p
ara-quem-sofre-com-o-rosto-desfigurado.html
Instituto faz campanha para promover reconstrução facial gratuita para quem sofre com o rosto desfigurado
Portal Nacional de Seguros (SEGS), 16.09.2021, Educação
https://www.segs.com.br/educacao/310109-instituto-faz-campanha-para-promover-reconstrucao-facial-gratuitapara-quem-sofre-com-o-rosto-desfigurado
Instituto faz campanha para divulgar reconstrução facial solta em pacientes com rostos desfigurados
Notícias do Mundo, 16.09.2021, Notícias
https://noticiasdomundo.org/instituto-faz-campanha-para-divulgar-reconstrucao-facial-solta-em-pacientes-com
-rostos-desfigurados/
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Amazônia Brasil Radio Web, 16.09.2021, Educação
https://chicoterra.com/2021/09/16/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar-reabilitacao-fa
cial-gratuita/
Ciência, amor e tecnologia: instituto faz campanha para realizar reabilitação facial gratuita
Paraná Portal, 16.09.2021, Notícias
https://paranaportal.uol.com.br/patrocinados/ciencia-amor-e-tecnologia-instituto-faz-campanha-para-realizar-re
abilitacao-facial-gratuita/
Instituto Mais Identidade tem apoio da UNIP em atendimento de deformidades faciais
Portal ANUP, 15.09.2021, Notícias
https://anup.org.br/noticias/instituto-mais-identidade-tem-apoio-da-unip-em-atendimento-gratuito-de-pacient
es-com-deformidades-faciais/

Pessoas com rosto desfigurado ganham reabilitação gratuita
Só Notícia Boa, 15.09.2021, Boas Ações
https://www.sonoticiaboa.com.br/2021/09/15/pessoas-rosto-desfigurado-reabilitacao-gratuita
UNIP / Instituto Mais Identidade
Instagram / Educa Mais Brasil, 14.09.2021
https://www.instagram.com/p/CTzh8emtegq/
UNIP / Instituto Mais Identidade
Facebook / Educa Mais Brasil, 14.09.2021
https://www.facebook.com/educamaisbrasil/photos/a.414481175232782/5023803174300536/
Instituto Mais Identidade e UNIP reconstroem deformidades faciais gratuitamente
Grupo Sul News de Jornais- Gazeta de Sto Amaro; Gazeta do Brooklin / Campo Belo; Interlagos News; Itaim News;
Jornal de Moema, 09.09.2021, Destaques
https://gruposulnews.com.br/instituto-mais-identidade-e-unip-reconstroem-deformidades-faciais-gratuitamente
/
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Gazeta de Santo Amaro, 09.09.2021
https://www.facebook.com/gazetadesantoamaro/
UNIP / Instituto Mais
Instagram/Gazeta de Santo Amaro, 09.09.2021
https://www.instagram.com/p/CTnQyZ_JdcI/
UNIP e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal Jornal Ipanema – Sorocaba, 08.09.2021, Saúde
https://jornalipanema.com.br/n/?url=noticia/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-apacientes-com-deformidades-faciais
COM APOIO DA UNIP, INSTITUTO MAIS IDENTIDADE OFERECE ATENDIMENTO GRATUITO A PACIENTES COM
DEFORMIDADES FACIAIS
Folha de Alphaville, 03.09.2021, Folha Content
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Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal Jornal Fato Paulista – Zona Leste (SP), 04.09.2021, Saúde
https://fatopaulista.com.br/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-pacientes-com-d
eformidades-faciais/
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Gazeta da Semana – SP, 04.09.2021, Saúde
https://gazetadasemana.com.br/noticia/45488/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito
-a-pacientes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal Marcos Imprensa - SC, 04.09.2021, Saúde
https://marcosimprensa.com/noticia/3486/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-p
acientes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Sala da Notícia, 04.09.2021, Diversos
https://saladanoticia.com.br/noticia/8599/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-pa
cientes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal Diário Popular – Águas Claras (MS), 04.09.2021, Geral
https://diariopopularac.com/noticia/273/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-paci
entes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
JBN Bahia, 04.09.2021, Notícias
https://jbnbahia.com.br/noticia/13100/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-pacien
tes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Kennedy em Dia – ES, 04.09.2021, Dicas
https://kennedyemdia.com.br/noticia/21583/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-

Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal JNN – PR, 04.09.2021, Geral
https://portaljnn.com/noticia/9883/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-paciente
s-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Manezinho News - SC, 04.09.2021, Últimas Notícias
https://manezinhonews.com.br/noticia/9535/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a
-pacientes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
BDC Notícias - AM, 04.09.2021, Notícias
https://bdcnoticias.com.br/noticia/3473/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-paci
entes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
AB Notícia News – BA, 04.09.2021, Saúde e Ciência
https://abnoticianews.com.br/noticia/46298/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-apacientes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal Teclando Web – SP, 04.09.2021, Notícias
https://teclandoweb.com.br/noticia/10017/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-p
acientes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
News Jampa – PB, 04.09.2021, Notícias
https://newsjampa.com.br/noticia/607/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-pacie
ntes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Planeta Pará Oficial, 04.09.2021, Notícias
https://planetaparaoficial.com.br/noticia/8780/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuitoa-pacientes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
JorNow, 04.09.2021, Saúde
http://www.jornow.com.br/jornow/noticia.php?idempresa=6206&num_release=255116&ori=C
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Difundir, 04.09.2021, Release
http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=6206&num_release=255116&ori=P
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Capital do Entorno - DF, 04.09.2021, Especiais
http://www.capitaldoentorno.com.br/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-pacien
tes-com-deformidades-faciais/
Odontologia Unip faz parceria com projeto que reconstrói vidas
Portal Revista Ensino Superior, 03.09.2021, Setor
https://revistaensinosuperior.com.br/mais-identidade-unip/
Com apoio da UNIP, Instituto Mais Identidade oferece atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal Folha de Alphaville, 03.09.2021, Folha Content
https://www.folhadealphaville.com.br/folha-content/com-apoio-da-unip-instituto-mais-identidade-oferece-aten
dimento-gratuito-a-pacientes-com-deformidades-faciais
UNIP e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Portal Jornal A Rua - Jaguaré, Osasco, Barueri, 03.09.2021, Saúde
https://jornalarua.com/2021/09/03/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-pacientes
-com-deformidades-faciais/
UNIP e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Diário de Assis, 03.09.2021, Geral
https://diariodeassis.com.br/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-pacientes-comdeformidades-faciais/
UNIP e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Grupo União de Jornais - SP, ABC, Santos, Campinas e Osasco, 03.09.2021, Saúde
https://gujsp.com.br/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-pacientes-com-deform
idades-faciais/

UNIP e Instituto Mais Identidade oferecem ATENDIMENTO GRATUITO a pacientes com deformidades faciais
Times Brasília, 03.09.2021, Saúde
https://timesbrasilia.com.br/2021/09/03/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuito-a-paci
entes-com-deformidades-faciais/
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Gazeta de Pinheiros, 03.09.2021
https://www.facebook.com/GazetadePinheiros/photos/a.495226137181454/4335216156515747/
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Jornal Fato Paulista, 03.09.2021
https://www.facebook.com/fatopaulista
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Jornal A Rua, 03.09.2021
https://www.facebook.com/jornalaruaregional
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Jornal União SP, 03.09.2021
https://www.facebook.com/jornaluniaosp
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Jornal União Campinas, 03.09.2021
https://www.facebook.com/JornalUniaoCampinas
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Jornal União Litoral SP, 03.09.2021
https://www.facebook.com/JornalUniaoLitoralSp
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Jornal União ABC, 03.09.2021
https://www.facebook.com/JornalUniaodoABC
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Jornal União Osasco, 03.09.2021
https://www.facebook.com/uniaoosasco
UNIP / Instituto Mais
Facebook/Gazeta da Semana, 03.09.2021
https://www.facebook.com/GazetaDaSemana/photos/a.275803242520928/3791701500931067/
UNIP / Instituto Mais
Instagram/Gazeta de Pinheiros, 03.09.2021
https://www.instagram.com/p/CTXupe2l1pZ/
UNIP / Instituto Mais
Instagram/Gazeta da Semana, 03.09.2021
https://www.instagram.com/p/CTXts6ks6_q/
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Corumbaíba Notícias – GO, 04.09.2021, Brasil
https://corumbaibanoticias.com.br/noticia/3344/unip-e-instituto-mais-identidade-oferecem-atendimento-gratuit
o-a-pacientes-com-deformidades-faciais
Unip e Instituto Mais Identidade oferecem atendimento gratuito a pacientes com deformidades faciais
Blog Jornal ME News Digital, 06.09.2021, Post
https://menewsdigital.blogspot.com/2021/09/unip-e-instituto-mais-identidade.html
UNIP / Instituto Mais
Facebook/ME News Digital, 06.09.2021
https://www.facebook.com/menewsclipping/photos/a.254872091559732/1437249703321959/
UNIP / Instituto Mais
Linkedin/ME News Comunicação, 06.09.2021
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6840553360765030400/
UNIP / Instituto Mais
Instagram/ME News Comunicação, 06.09.2021
https://www.instagram.com/p/CTeTEl3LhPR/
Quem vê Cara também vê Coração | A Hora e a Vez da Pequena Empresa | Simpi, 29/08/2021
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ghq9Wewuo

Atividades vinculadas
ao Programa de PósGraduação
A parceria entre o Instituto Mais Identidade e a UNIP é alicerçada na relação acadêmico e
científica com o programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Odontologia da UNIP.
Nos processos de análise qualitativa dos programas de Pós-Graduação realizados pela
CAPES, muito se enfatiza a importância da inserção social. Em reuniões da CAPES, das
quais a coordenadora do programa, Profa. Cintia Saraceni, participa, já foi dado destaque à
essa parceria com menções de louvor e citação a exemplo de atuação de Programa de
Pós Graduação com impacto na sociedade. A UNIP foi citada como a única universidade a
apresentar um projeto com esse perfil.
No presente apartado, serão apresentados os resultados alcançados pelo Programa de
Pós Graduação Stricto sensu em Odontologia decorrentes do acordo firmado com o
Instituto Mais Identidade.
Alunos de pós-graduação
O engajamento dos alunos ao projeto é grande. No ano de 2021 conta com 5 alunos de
mestrado, 3 de doutorado e 2 de Iniciação Científica que realizaram pesquisas vinculadas ao
Instituto. No ano de 2021 foram defendidas duas teses de mestrado sob orientação do
Prof. Luciano Dib.
Produção científica
2021 “Evaluation of the 3D error of 2 face-scanning systems: An in vitro
analysis”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362565/
i. Impacto social: Publicação que compara a metodologia desenvolvida na nossa equipe com
um sistema internacionalmente reconhecido e que posiciona o nosso método como um
método viável e superior que o Bellus 3D em algumas variáveis.
ii. Parceria: Parceria com o
programa de Prótese da
Universidade de São Paulo
(USP), liderada pelo Dr.
Newton Sesma. A publicação
foi o resultado da tese de
doutorado da Dra. Natali Raico
de nacionalidade peruana. O
contato foi feito diretamente
pela aluna da USP, por
conhecer de perto o trabalho

do Instituto.

2021 “Efficiency of +IDonBlender Photogrammetric tool in facial prosthetics rehabilitation
– an evaluation study” https://kijoms.uokerbala.edu.iq/home/vol7/iss4/16/
i.
Impacto
social:
Primeira
publicação
indexada
internacionalmente e reconhecida
no quartil I de SCOPUS, no qual o
nome do software open-source,
criado
no
Instituto
Mais
Identidade para o design de
próteses faciais, foi reconhecido e
comparado
com
outras
ferramentas de fotogrametria
monoscópica padrão ouro.

ii. Parceria: Publicação em parceria com a Escola de Engenharia da Universidade de Baghdad,
Iraq. Liderada pela doutora em engenheira Fanar M. A publicação foi o resultado da tese de
mestrado do aluno Mohammed R. Falih. O contato foi feito pelo aluno após conhecerem
o trabalho do Instituto pela de imprensa e redes sociais.
2021 “Ultraviolet C as a methodofdisinfecting medical silicone used in facial prosthesis: An
in vitro study” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34301417/
i. Impacto social: Publicação que estuda métodos alternativos e inovadores de
descontaminação de superfícies protéticas.
ii. Parceria: A publicação é produto da tese de mestrado de uma das alunas da pós-graduação
da UNIP, sobre a orientação do Prof. Dr. Luciano Lauria Dib e trabalhado conjuntamente com
o os pesquisadores do Instituto Mais Identidade e o Laboratório de Microbiologia da
Universidade Paulista.

Importance of Calibration of Photos obtained by a Smartphone in Facial Prosthesis
https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.005630.php

De novo TRPV4 Leu619Pro variant causes a new channelopathy characterized by giant
cell lesions of the jaws and skull, skeletal abnormalities and polyneuropathy
https://jmg.bmj.com/content/59/3/305

Apresentações acadêmicas
a. BRASIL – UFMG – Metodologia Mais Identidade
b. PERÚ – APOPS Conselho Odontológico Peruano – Rehabilitando identidades
c. PERÚ – UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –Innovación tecnológica 3D
d. PERÚ – PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS DEL PERÚ – Tecnologias que devolvem
identidades
e. USA – IAA International Anaplastology Association –Smartphones and Open-Source
Software
f. BRASIL – SIN IMPLANTS – Osseointegração hospitalar
g. PERÚ – DIGITEL – Telemedicina
h. PERÚ – UPCH Universidade Peruana Cayetano Heredia – Escaneamiento facial
i. INDONESIA – CHARITY AIRLANGGA University ofAirlangga – 3D Facial Scanning
j. PERÚ – MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ – Telecapacitaciones
k. PERÚ – UNIVERSIDAD SAN MARCOS – Escaneo facial 3D
l. PERÚ – SPPDyMF Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilofacial – Escaneo facial 3D
m. PERÚ – Universidad Ricardo Palma –Innovación tecnológica 3D en salud
n. COLOMBIA – Universidad el Bosque – Congreso Salud 3D
o. PERÚ – UPCH Universidad Peruana Cayetano Heredia – 60 años
p. BRASIL – Universidade Caixas do Sul – Até onde chega a odontologia
q. USA – AAMP American Academy of Maxillofacial Prosthetics - +I
r. BRASIL – SBPqO - UV-C como método de desinfecção em silicone medicinal empregado
para prótese facial: Estudo in vitro.

Parcerias em pesquisa
A divulgação do Instituto Mais Identidade no âmbito científico e acadêmico vai abrindo portas
para novos convênios institucionais, que proporcionarão maior visibilidade à UNIP,
promoção do programa de Pós-Graduação Strictu Senso, captação de alunos e
produção de conhecimento científico.
Diversos núcleos universitários têm procurado o Instituto para realizar parcerias, como:
a. Brasil - Universidade de São Paulo USP – Pesquisa de Metodologia Mais Identidade
b. Iraq - Universidade de BaghdadUoB – Pesquisa de Metodologia Mais Identidade
c. Indonesia–AirlanggaUniversityUnAir – Pesquisas de fotogrametria
d. Perú – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC – Prótese robótica

Honrarias e reconhecimentos
a. “Miembro Honorario del Colegio Mexicano de Prótesis Maxilofacial y Estomatología
Oncológica” máxima honraría mexicana em prótese bucomaxilofacial a qual foi reconhecida
ao nosso diretor Prof. Dr. Rodrigo Salazar pelas pesquisas e desenvolvimentos na área.
b. “Menção Honrosa” da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para o Prof. Dr. Rodrigo
Salazar, pelas inovações em relação a descontaminação com UVC durante o período de
pandemia.
e. Lançamento do Software de Desenho 3D de próteses faciais: +IDonBlender
No programa de computador Blender®, de código aberto e dentro do add-on
OrtogOnBlender, desenvolvido por Cicero Moraes et al., parceiro do Instituto, foi
desenvolvido o software +IDonBlender que importa ferramentas de outros softwares de
código aberto numa interface que permite aplicar sequencialmente a Metodologia Mais
Identidade para produção de próteses faciais 3D. Compõe a primeira ferramenta
especializada de próteses faciais do mundo, ao mesmo tempo que reformula a forma como
são feitas.

Atendimento de
pacientes
No ano de 2021, no período em que as restrições ao atendimento impediam o atendimento
presencial, o Instituto realizou o atendimento remoto de diversos pacientes, orientandoos sobre aspectos físicos e psicológicos por meio de ferramentas como o Zoom, Whatsapp,
email entre outros.
A partir de agosto, quando foi reaberto o atendimento presencial, 55 pacientes foram
atendidos, passando por processos de triagem, execução de procedimentos clínicos,
cirúrgicos e protéticos.
Abaixo apresentamos o fluxograma para triagem e início de atendimento, com destaque à
interdisciplinaridade na assistência, foco na alta qualidade de atendimento para a reabilitação
e reinserção social dos pacientes.
Fluxograma triagem paciente novo

Número de pacientes atendidos presencialmente a partir de agosto de 2021
47 pacientes procuraram o Instituto para atendimento via site, sendo que 23 foram atendidos
e reabilitados por necessidades intraorais, 10 por desfigurações faciais e 14 estão em processo
de avaliação e definição terapêutica. No projeto semipresencial de atendimento em Natal, 8
pacientes receberam próteses faciais, computando 55 casos atendidos pelo Instituto de

agosto a dezembro de 2021.

Fluxos digitais
Exemplo de capturas fotográficas segundo a Metodologia Mais Identidade. As fotos são
inseridas no Software produzido pela equipe, referenciada no apartado 8e deste
documento, e transformadas em imagem 3D do paciente.

A imagem 3D é utilizada para espelhamento do lado saudável do paciente e desenhar
prótese facial 3D. O design 3D é impresso em 3D num protótipo de resina o que
transformado manualmente na prótese final em silicone de grau médico e caracterizado
com as cores do paciente.

Exemplo completo de um fluxo digital de um dos pacientes atendidos no Instituto.

Proposta de prótese facial 3D obtida diretamente da impressora 3D com a cor e a forma
aproximada do paciente.

Modelagem
digital dos pacientes
atendidos em Rio
Grande do Norte.

Dentro das modificações estabelecidas no processo de gestão, serão implementados
critérios objetivos para avaliação da produtividade, baseados nos indicadores abaixo
descritos:

Impacto no atendimento

Número de contatos pela página web
Número de pacientes triados
Número de pacientes iniciados

Satisfação do paciente
Grau de satisfação do paciente
Grau de satisfação do familiar

Tempos de tratamento
Tempo de espera entre contato inicial e primeira consulta marcada
Tempo de espera entre consulta marcada e início de tratamento
Tempo de espera entre início de tratamento e finalização de tratamento.

Rendimento
Reabilitações finalizadas por mês segundo profissional
Reabilitações intraorais finalizadas por mês segundo profissional
Reabilitações extraorais finalizadas por mês segundo profissional
Rendimento de resina 3D
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