
Um sonho transformado em realidade
                                                                            Por Israel Correia de Lima                        

O  Sr.  Vivian  de  Picciotto  não  guarda  boas  lembranças  de  seus  tratamentos  odontológicos
durante sua infância no Líbano. Após se tornar um empresário de sucesso no Brasil,  prometeu a si
mesmo que faria tudo que estivesse ao seu alcance para ajudar crianças desfavorecidas a evitar o
trauma que ele vivenciou.

Inspirado pelas ações filantrópicas de sua mãe, Sra. Fortunée de Picciotto, que sempre ajudou os
mais vulneráveis, Sr. Vivian de Picciotto conversou com dois amigos dentistas, Dr. Marco Antônio
Bottino e Dr. Francisco Todescan, sobre como colocar sua ideia em prática: “Eu tenho um galpão
industrial  vazio.  Vocês  me  ajudariam  a  construir  uma  clínica  odontológica  para  tratar  crianças
necessitadas? ”

Eles prontamente concordaram a ajudá-lo nessa missão, oferecendo seus conhecimentos técnicos
como  dentistas.  Entusiasmado,  Sr.  Vivian  trouxe  de  Israel,  onde  colabora  com  outros  projetos
filantrópicos, referências e conceitos especiais para fundar uma clínica de assistência às famílias com
crianças e adolescente com idade entre dois e dezessete anos em situação de vulnerabilidade social.
Assim, em 2009, nasceu a Associação Israelita Fortunée de Picciotto, situada no bairro do Bom Retiro
em São Paulo.

Sr. Vivian reuniu uma equipe de líderes do setor e profissionais especialistas que tratam milhares de
crianças  que  são  encaminhadas  por  mais  de  78  instituições  filantrópicas  conveniadas  com  a
Associação.  Também financiou a  infraestrutura  deste  projeto,  e  o treinamento para garantir um
atendimento de excelente qualidade às famílias.

As  dependências  da  Associação  contam  com  equipamentos  de  alta  qualidade  e  profissionais
especializados em Odontopediatria em um amplo e confortável espaço, seguindo os protocolos de
biossegurança no mesmo nível das melhores clínicas odontológicas ao redor do mundo. “A nossa
meta de atendimento, antes da pandemia, era de 20 mil  atendimentos para o ano de 2020. De
Janeiro até Julho de 2020, tivemos 4.847 atendimentos. E o total desde a Fundação da Associação
até  fim  de  julho  de  2020  -  60.092  atendimentos.”,  ressalta  a  responsável  técnica  da  equipe  e
administradora,  Dra.  Nadia  Salem  Abdel  Jabbar,  especialista  e  mestre  em  Odontopediatria  pela
Universidade de São Paulo – USP.

A porta de entrada ocorre por meio do agendamento com a assistente social que faz uma avaliação
socioeconômica da família,  e  que a partir  desta,  informará quanto ao aceite ou negativa para o
atendimento odontológico. 

Como esclarece a Dra. Nadia, “realizamos diversos procedimentos, tais como: técnicas de escovação,
profilaxia (limpeza profissional), restaurações, canais e extração em dente decíduos”.

 A Associação também faz parcerias com outras instituições, ONGs e serviços públicos para facilitar o
encaminhamento de novos atendimentos.  “Tivemos um excelente e promissor início,  mas temos
capacidade,  organização,  comprometimento,  disposição  e  infraestrutura  para  conseguir  realizar
muito  mais.  Tudo  o  que  precisamos  para  seguir  em  frente  neste  objetivo  são  parceiros  e
patrocinadores generosos do setor privado, que possam nos ajudar com os recursos necessários para
continuarmos evoluindo com este sonho, tornando-o auto sustentável”, finalizou a Dra. Nadia.
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Os  números  acima  mostram  o  progresso  e  o  potencial  para  aumentar  o  número  de  crianças
tratadas anualmente pela Associação Israelita Fortunée de Picciotto.

Observação: De Janeiro até Julho de 2020,  a Associação Israelita Fortunée de
Picciotto teve 4.847 atendimentos. E o total desde a Fundação da Associação
até fim de julho de 2020 - 60.092 atendimentos.
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