
Quem
vê cara
também
vê coração!



Anualmente ocorrem mais 
de 30 mil novos casos de 
câncer na região de cabeça 
e pescoço. O tratamento 
pode trazer a cura. 

Mas pode também gerar 
consequências devastadoras, 
com mutilações que impedem 
a fala, a alimentação e afetam 
profundamente a estética facial.



A desfiguração facial
é devastadora.

O rosto expressa nossa 
personalidade, comunica
ideias, exprime a intensidade 
das emoções e é fundamental 
para a compreensão da 
nossa identidade.



Neste cenário nasceu o 
Instituto Mais Identidade. 

Organização sem fins lucrativos 
cujo principais objetivos são promover
de forma totalmente gratuita a 
reabilitação bucomaxilofacial 
e a reintegração dos pacientes
à sociedade.



Fundada em 2015 
(e reconhecida como 
OSCIP em 2019), o Instituto 
Mais Identidade possui uma 
equipe multidisciplinar 
com mais de 30 anos
de experiência.

Composta por cirurgiões-dentistas, 
médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes 
sociais e nutricionistas especializados 
em todos os processos envolvidos 
para a reintegração biopsicossocial
dos pacientes.



Em nossa sede contamos com 
recursos da mais alta tecnologia 
para produção de próteses 
faciais e orais de forma 
digital, com salas de atendimento, 
laboratório digital, laboratório 
de próteses e centro cirúrgico 
ambulatorial.



A Metodologia Mais Identidade 
gerou uma revolução na forma 
de produzir as próteses faciais, 
pois reduziu o tempo e o custo 
na fabricação das mesmas, criando 
modelos digitais por meio de um 
software gratuito a partir de fotos 
obtidas por um telefone celular.



Transformamos o trabalho 
artesanal em digital.

A partir de um escaneamento 
facial, geramos uma impressão 3D 
e um protótipo em resina, que 
posteriormente será trabalhado 
por nossos designers para se 
transformar na prótese facial 
a ser utilizada pelo paciente.



Em 2021, fomos premiados 
como a Organização de 
Destaque do Programa 
VOA da AMBEV.

Ainda em 2021 tivemos 
um projeto PRONAS
com recursos
captados para
o biênio 22/23. 



A metodologia desenvolvida 
no Instituto Mais Identidade 
gerou grande repercussão 
na mídia e na comunidade 
científica.

clique para assistir

clique para assistirclique para assistir

https://www.instagram.com/tv/CcLcDm1OXfK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CcQ2jmtPHHY/
https://www.youtube.com/watch?v=sMkqfFhdFDQ&t


Para ampliar nossa atuação, 
contamos com o apoio 
de grandes parceiros.

Por sermos uma entidade 
filantrópica reconhecida e com 
altíssimo grau de tecnologia envolvido, 
entendemos que parcerias 
trazem benefícios para todos, 
como ação social, exposição 
de mídia e reconhecimento.



E, o benefício mais
importante: devolver 
qualidade de vida, 
autoestima e
IDENTIDADE!



www.maisidentidade.org

falecom@maisidentidade.org

/maisidentidadeoficial

https://www.maisidentidade.org/
https://www.youtube.com/channel/UCDd6rYEfjiIfhzYW2OfQ0uA
https://www.facebook.com/maisidentidadeoficial
https://www.instagram.com/maisidentidadeoficial
mailto:falecom@maisidentidade.org

