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Um compromisso com a  
transmissão do conhecimento

A realização da 5ª edição do Fórum Rede UNNA, que aconteceu de 9 a 11 de dezem-
bro de 2016 na Praia do Forte (Bahia), traduz, de forma emblemática, a relação 
estabelecida entre o Grupo OdontoPrev e a rede de cirurgiões-dentistas creden-

ciados. É uma ocasião de congraçamento em que os profissionais que mais se destacaram no 
atendimento aos beneficiários durante o ano, na opinião dos próprios beneficiários, são reco-
nhecidos. É, também, um momento de lazer e diversão. Sabemos, no entanto, que o principal 
ponto de união entre os profissionais e o Grupo é a qualidade do atendimento oferecido. Por 
essa razão, o Fórum consolida-se, a cada ano, como um importante evento de troca de infor-
mações e de conhecimento, o que é proporcionado por uma programação científica que inclui 
palestras e debates com reconhecidos profissionais brasileiros e estrangeiros.

Como não poderia ser diferente, o Fórum se faz presente nesta edição da Conexão 
UNNA. Não apenas na galeria de fotos que registra momentos importantes do evento, mas 
também na matéria de capa, em que a Prof. Drª. Luciana Corrêa, discorre sobre o efeito dos 
anti-inflamatórios no reparo ósseo, tema de sua palestra no Fórum. O Dedo de Prosa deste 
número da revista tem como convidado outro participante do evento da Praia do Forte, o  
Prof. Dr. Fábio de Abreu Alves. Na entrevista, ele detalha o papel do cirurgião-dentista no 
atendimento ao paciente oncológico.

Esta edição traz também, entre outros temas de grande interesse, artigo do Prof. Dr. Giulio 
Gavini sobre o tratamento da perfuração endodôntica. E como nesta época do ano um dos 
temas mais presente na vida de todos os cidadãos é o imposto de renda, Conexão UNNA 
foi conversar com um especialista, Luis Carlos Grossi, contador e cirurgião-dentista, que dá 
valiosas dicas para o preenchimento da declaração. 

Boa leitura!

Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev
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O papel do flúor na proteção dos dentes

Qual o mecanismo de ação do flúor?
O fl uoreto é a forma iônica do elemento fl úor, o 13º ele-
mento mais abundante na crosta da Terra. O fl úor está car-
regado negativamente e combina-se com os íons positivos 
(por exemplo, de cálcio ou de sódio) para formar compos-
tos estáveis (por exemplo, fl uoreto de cálcio ou fl uoreto de 
sódio). Tais fl uoretos são liberados no ambiente natural-
mente, na água e ar. Os compostos de fl úor são também 
produzidos por alguns processos industriais que utilizam 
a apatita mineral, uma mistura de compostos de fosfato de 
cálcio. Nos seres humanos, o fl úor é principalmente asso-
ciado com tecidos calcifi cados (isto é, ossos e dentes) por 
causa da sua alta afi nidade para o cálcio15.

A capacidade do fl úor para inibir ou até mesmo reverter 
o início e progressão da cárie dentária é bem documentada. 
O primeiro uso de fl úor na água com a intenção de contro-
lar a cárie começou em 1945 e 1946 nos Estados Unidos e 
no Canadá. O sucesso de fl uoração da água na prevenção 
e controle da cárie dentária levou ao desenvolvimento de 
produtos contendo fl úor, incluindo creme dental, solução 
para bochechar, os suplementos dietéticos, e os de aplicação 
profi ssional como o gel, a espuma e o verniz. Além disso, 
as bebidas, que constituem uma proporção crescente das 
dietas de muitos residentes dos EUA, e os alimentos podem 
conter pequenas quantidades de fl úor, especialmente quan-
do processados com água fl uoretada5,6.

Bactérias cariogênicas residem na placa dental (biofi l-
me), uma matriz orgânica pegajosa de bactérias, restos ali-
mentares, células da mucosa mortas e componentes saliva-
res que adere ao esmalte do dente. A placa também contém 
os minerais, principalmente cálcio e fósforo, bem como pro-
teínas, polissacáridos, hidratos de carbono e lipídios. Bacté-
rias cariogênicas colonizam as superfícies dos dentes e pro-
duzem polissacarídeos que aumentam a aderência da placa 
ao esmalte. Sem a sua remoção, a placa vai crescer e agregar 
mais bactérias cariogênicas. Um passo inicial na formação 
de uma lesão de cárie ocorre quando as bactérias cariogê-
nicas na placa dental metabolizam um substrato a partir de 
açúcares e de outros carboidratos fermentáveis, e o ácido 
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produzido como um subproduto metabólico desmineraliza 
a superfície cristalina do esmalte adjacente. Desminerali-
zação envolve a perda de cálcio, fosfato e carbonato. Estes 
minerais podem ser capturados pela placa e fi car disponíveis 
para recaptação pela superfície do esmalte. O fl úor, quando 
presentes na boca, também é armazenado na placa. 

O fl uoreto funciona para controlar cáries iniciais de várias 
maneiras. O fl úor armazenado na placa e na saliva inibe a 
desmineralização do esmalte sadio e aumenta a reminerali-
zação do esmalte desmineralizado.  Durante a metabolização 
dos carboidratos e produção de ácido20,21, o fl úor é liberado 
da placa dental em resposta ao pH reduzido na interface den-
te-placa22. O fl úor liberado e o fl úor presente na saliva são 
absorvidos pelo esmalte desmineralizado juntamente com 
cálcio e fosfato, para estabelecer uma estrutura cristalina de 
esmalte melhorada. Esta estrutura melhorada é mais resisten-
te aos ácidos e contém mais fl uoreto e menos carbonato13,23,24. 
O fl úor é mais facilmente absorvido pelo esmalte desminera-
lizado do que pelo esmalte sadio25. Ciclos de desmineraliza-
ção e remineralização continuam durante todo o tempo de 
vida do dente. O fl uoreto também inibe cárie dentária por 
afetar a atividade das bactérias cariogênicas, inibindo seu 
processo de metabolização de carboidratos para produzir 
ácido, o que afeta a produção de polissacarídeos adesivos26. 
Em estudos laboratoriais, quando uma baixa concentração 
de fl uoreto está constantemente presente, um tipo de bactéria 
cariogênica, o Streptococcus mutans, produz menos ácido27-30.

A saliva é uma grande carreadora de fl úor tópico. A con-
centração de fl uoreto na saliva é baixa - aproximadamente 
0.016 partes por milhão (ppm), em áreas onde a água po-
tável é fl uoretada, e de 0.006 ppm nas áreas não fl uoreta-
das31. Esta concentração de fl úor não é suscetível de afetar 
a atividade cariogênica. No entanto, beber água fl uoretada, 
fazer escovação com creme dental fl uoretado ou usar outro 
produto fl uoretado pode aumentar a concentração de fl uo-
reto na saliva de 100 a 1000 vezes. A concentração retorna 
aos níveis prévios entre 1 e 2 horas, porém, durante esse 
tempo, a saliva se presta como importante fonte de fl uore-
tos, essencial para a remineralização32. Aplicando o gel de 
fl uoreto ou outros produtos contendo uma elevada concen-
tração de fl úor em dentes, haverá formação de uma camada 
temporária de fl uoreto de cálcio semelhante na superfície 
do esmalte. O fl uoreto neste material é liberado quando o 
pH no meio bucal cai em resposta à produção de ácido, fi -
cando disponível para remineralizar o esmalte33.

No início das pesquisas do fl úor, foi levantada a hipótese 
de que o fl úor afetaria o esmalte e inibiria a cárie dentária 
apenas quando incorporado ao esmalte dental em desenvol-
vimento (pré-eruptivo)33,34. Evidências apontam para esta 
hipótese35-38, mas distinguir um efeito pré-eruptivo após 
dentes irromperem na cavidade oral, onde a exposição tópi-

O flúor é mais facilmente 
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ca ao flúor ocorre regularmente, é difícil. No entanto, a alta 
concentração de flúor em esmalte sadio não pode por si só 
explicar a acentuada redução da cárie dentária que o flúor 
produz39,40. A prevalência de cáries dentárias na população 
não está inversamente relacionada com a concentração de 
fluoreto no esmalte41, e uma maior concentração não é ne-
cessariamente mais eficaz na prevenção da cárie dentária42.

A profilaxia antes da aplicação  
de flúor é necessária?
Consultando a literatura para a profilaxia antes de qualquer 
aplicação tópica de flúor, foram encontrados somente estu-
dos sobre profilaxia antes da aplicação de fluoreto 1,23% (gel 
acidulado). Foram identificados dois ensaios clínicos rando-
mizados16,18 e um não randomizado19, em que os investiga-
dores avaliaram se a profilaxia antes da aplicação profissio-
nal de gel acidulado de flúor a 1,23% afetaria sua eficácia. 
Dois estudos foram realizados nos Estados Unidos17-19 e o 
outro no Canadá16.  Todos os estudos avaliaram crianças de 
6 a 14 anos. Dois deles apresentaram dados relativos a den-
tes permanentes, e o outro, sobre dentes decíduos10.

Os estudos não encontraram nenhum benefício para a 
realização de profilaxia antes da aplicação de fluoreto em gel 
a 1,23% para a dentição decídua e permanente das crianças. 
Embora nenhum estudo sobre populações adultas tenha 
sido encontrado, o grupo que realizou a revisão sistemática 
extrapolou a evidência dos dentes permanentes de crianças 
e jovens com idade entre 6 e 18 anos para a cárie coronais 
em adultos, mas não para cárie radicular e não dá nenhuma 
recomendação clínica para esta forma da doença10.

Sendo assim, entendemos que a profilaxia realizada roti-
neiramente encontraria sua razão na diminuição e controle 
da quantidade de placa dental, haja vista seus efeitos sobre 
tecidos gengival e dentários, amplamente documentados e 
conhecidos, e fazendo parte da orientação em higiene bu-
cal, uma obrigação e dever de qualquer cirurgião dentista 
para com seu paciente. Especificamente, o que os trabalhos 
apontam é que realizar a profilaxia antes da aplicação de 
flúor não afetaria significativamente o resultado final. Tanto 
é que não existem recomendações para que o procedimen-
to não seja realizado. Dada a natureza empírica de nossa 
profissão, muitos procedimentos são realizados não de 
forma insatisfatória, mas pelo motivo equivocado, fruto de 
pseudociência, do conhecimento informal (produzido ina-
dequadamente aos olhos da ciência verdadeira). É o proce-
dimento certo, mas pelo motivo errado. Estudos desta natu-
reza contribuem para a correta utilização do conhecimento.

O que é fluorose?
Nos últimos 20 anos, com o declínio substancial nos índices 
de cárie dentária em muitos países ocidentais, um aumento 

nos níveis de fluorose em alguns países e a intensificação da 
pesquisa sobre o mecanismo de ação do fluoreto destaca-
ram a importância primordial de seu efeito tópico, e maior 
atenção tem sido dada ao uso adequado de outras interven-
ções baseadas em flúor4.

Fluorose dental, por contraditório que possa parecer, é a 
hipomineralização do esmalte dos dentes causada pela inges-
tão de uma quantidade de fluoreto que está acima do nível óti-
mo durante a formação do esmalte. Clinicamente, a aparência 
dos dentes com fluorose depende da severidade da condição. 
Em sua forma mais suave, há linhas brancas fracas ou listras 
visíveis apenas para examinadores treinados e em condições 
controladas de exame. Em casos de maior comprometimento, 
a fluorose manifesta-se como manchas nos dentes, resultado 
da coalescência das linhas e listras brancas visíveis já reunidas 
em áreas opacas maiores. Na forma mais grave, a coloração 
marrom ou corrosão do esmalte dentário podem ocorrer7. O 
mecanismo exato através do qual se desenvolve a fluorose não 
é totalmente compreendido. Há alguma evidência para apoiar 
a hipótese de que os níveis excessivos de fluoreto podem in-
terferir com a formação do esmalte dental e causar fluorose7.

Um possível efeito adverso associado ao uso de creme 
dental com flúor é o manchamento dos dentes permanen-
tes devido à deglutição excessiva de fluoreto por crianças 
(< 6 anos) com dentes em desenvolvimento, embora exis-
tam fortes evidências de que o uso de creme dental con-
tendo flúor pode prevenir a cárie dentária em crianças e 
adultos1-4,7-11,14. Forte evidência também associa os níveis 
mais elevados de fluoreto (cremes dentais com 1000 ppm 
ou mais) com um risco aumentado de fluorose, quando ad-
ministrado em crianças com menos de 5 a 6 anos de idade. 

Deve haver uma ponderação equilibrada entre os bene-
fícios da aplicação tópica de flúor na prevenção da cárie e 
do risco de desenvolvimento de fluorose8. Há evidências 
duvidosas sobre quando iniciar o uso de creme dental com 
flúor em crianças menores de 12 meses de idade, por estar 
associado a um aumento do risco de fluorose (a maioria das 
evidências disponíveis incidem sobre fluorose leve). A evi-
dência para a sua utilização entre a idade de 12 a 24 meses 
é ambígua. Se o risco de fluorose é motivo de preocupação, 
recomenda-se creme dental com concentração menor que 
1000 ppm de flúor nessa idade7.

Essa aparente contradição entre haver evidências ou não 
que podem condenar o uso do flúor em menores de 5 ou 6 
anos de idade é resultante das dificuldades de padronização 
na metodologia dos estudos realizados. É compreensível e 
aceitável que crianças nessa faixa etária não saibam cuspir e 
deglutem boa parte do creme dental utilizado, e a grande di-
ficuldade seria mensurar a quantidade deglutida. Por isso é 
feita a recomendação para utilização de cremes dentais com 
baixa ou nenhuma concentração de flúor nessa faixa etária.
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A superfície radicular pode ser 
remineralizada como a do esmalte?
A remineralização do esmalte dentário é um procedimento 
realizado com a fi nalidade de recuperar manchas brancas. 
A remineralização de lesões abaixo da superfície ocorre 
quando os íons dissociados de cálcio e fosfato se recom-
binam para formar uma estrutura cristalina mais forte. 
Essa reação é otimizada pela presença do fl úor, que altera o 
processo de remineralização, agindo como um catalizador 
mineral de crescimento/desenvolvimento. A ação do fl úor 
acelera a reconstrução/reconstituição do esmalte e pode pa-
rar ou mesmo reverter a cárie dental. Mais importante, a in-
corporação do fl úor ao mineral dos dentes juntamente com 
cálcio e fosfato torna o esmalte mais resistente aos ácidos 
bacterianos do que na sua forma original12. O processo de 
remineralização e desmineralização é similar em qualquer 
superfície dentária sobre a qual eles ocorrem (fóssulas, fi s-
suras e faces livres). Entretanto, algumas superfícies tendem 
a possuir uma incidência mais alta comparada a outras. Isto 
é principalmente em função de uma combinação de mor-
fologia dentária e acessibilidade para limpeza, onde fossas e 
fi ssuras juntamente com locais interproximais apresentam 
as mais altas taxas de formação de lesão.

Os conceitos de remineralização e desmineralização não 
são recentes. Em um estudo de Backer Dirks de 1966, ante-
rior à difusão da utilização do fl úor, 71 manchas brancas no 
esmalte dentário de crianças de 8 anos foram acompanhadas 
por 7 anos (todas as lesões cavitadas foram restauradas)12.

O Center for Devices and Radiological Health do FDA 
defi niu o verniz fl uoretado como um mecanismo medicinal 
para ser utilizado como forrador de cavidades (prover fl úor 
na interface dente-restauração) e dessensibilizante (reduzir 
a sensibilidade do dente relacionada à alteração de tempe-
ratura e toque, que ocorre algumas vezes quando a raiz fi ca 
exposta por retração gengival). O FDA não aprovou esse 
produto como um agente anticárie15.

Observando o gráfi co nesta página12, conclui-se que a 
dentina radicular pode se refazer (remineralizar) quan-
do exposta ao fl úor. Embora tenha menos mineral em sua 
constituição quando comparado ao esmalte, há registros 
de que a superfície radicular pode se remineralizar a uma 
porcentagem maior que a de seu estado inicial (um estudo 
relata 67% a mais quando comparado a um placebo).

Conclusão
Toda vez que o pH cai abaixo do limite crítico para a cárie, 
as superfícies dentárias, não importa a idade ou qual su-
perfície, estarão submetidas a uma “queda de braço” entre 
a desmineralização e a remineralização, momento em que 
o fl úor desempenha um papel importantíssimo no que diz 
respeito à proteção dos dentes.

Cárie coronária Cárie radicular

88% vol. Mineral (esmalte) 45% vol. Mineral (dentina)

Relacionada à placa
Relacionada à placa 
e retração gengival

Dissolução ácida 
da subsuperfície 
(mancha branca)

Dissolução ácida 
da subsuperfície 

(“consistência pegajosa”)

Dissolução completa: 
cavitação.

Até a cavitação ocorrer, a 
remineralização é possível

Completa dissolução: alteração 
do contorno da superfície

Com o colágeno em posição, 
a remineralização é possível; 

uma vez destruído, não 
haveria estrutura para a 
remineralização ocorrer

Comparativo do processo de cárie no esmalte e na raiz12
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0%
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n Esmalte 88%
n Dentina radicular 45%
n Dentina radicular após remineralização 75%

88%

45%

75%

acompanhamento
por 07 anos

09 lesões evoluíram para a cavitação

25 lesões permaneceram inalteradas

37 lesões não foram mais detectadas

71 manchas brancas
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O Uso do Laser em Odontologia

Profa. Dra. Ana Cecília Corrêa Aranha
Professora Livre Docente do Departamento de Dentística da 
Faculdade de Odontologia da USP e Vice-coordenadora do 
Laboratório Especial de Laser em Odontologia – LELO-FOUSP

Laser é o acrônimo de Light Amplification by STIMU-
LATED Emission of Radiation (Amplificação da Luz 
por Emissão Estimulada de Radiação). Essa luz possui 

características específicas e especiais que a diferem de outros 
tipos de luz, sendo monocromática, direcional e coerente.  
O tratamento com os lasers, tanto de baixa quanto os de alta 
potência, são coadjuvantes ao tratamento odontológico po-
dendo ter, em alguns casos, indicações específicas. O laser 
representa um avanço na área tecnológica, com repercussão 
em áreas como Medicina e Odontologia. Particularmente 
em Odontologia, os benefícios na prática clínica são signi-
ficantes com o uso dessa tecnologia. Os lasers podem ser 

divididos em lasers de baixa e de alta potência. Enquanto os 
lasers de baixa potência (em sua maioria diodos) trabalham 
com potências de 10 a 150 mW, os de alta potência comer-
cialmente disponíveis podem variar de 250 mW a 15 W. 

Os lasers de baixa potência emitem no comprimento de 
onda vermelho ou infravermelho próximo e não promo-
vem aumento de temperatura, atuando em nível celular. 
Podem ser utilizados em processos de reparação tecidual, 
analgesia e biomodulação das atividades celulares. Desta 
forma, são utilizados em diversas especialidades da Odon-
tologia, trazendo significativos benefícios aos pacientes 
e aos profissionais que os utilizam. O mecanismo de in-
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teração do laser de baixa potência em nível molecular foi 
descrito primeiramente pela física Tina Karu, em 1988. A 
terapia utilizando lasers de baixa potência, diferentemente 
dos lasers de alta potência, não é baseada em aquecimento, 
ou seja, a energia dos fótons absorvidos não é transformada 
em calor. Quando a luz interage com as células ou tecidos, 
e se administrada na dose adequada, certas funções celula-
res poderão ser estimuladas. A energia dos fótons de uma 
radiação laser absorvida por uma célula é transformada em 
energia bioquímica e utilizada na cadeia respiratória levan-
do a efeitos biomoduladores, como o aumento na síntese de 
proteínas, produção de ATP, expressão gênica, proliferação 
e migração celular, entre outros. Estudos in vivo também 
evidenciaram aumento na microcirculação local e alteração 
no sistema linfático. Deve ser lembrado e enfatizado que as 
indicações dos lasers em procedimentos clínicos e os pro-
tocolos utilizados devem ser sempre respaldados por traba-
lhos de pesquisa que consolidem estas indicações.

Em Dentística Restauradora, os lasers podem ser utili-
zados no pós preparo cavitário com o intuito de redução 
da sensibilidade pós-operatória; na remoção fi nal do teci-
do cariado com lasers de alta potência; redução microbia-
na pós preparo cavitário; na hipersensibilidade dentinária 
tanto com lasers de alta como com os de baixa potência e 
no condicionamento interno das cerâmicas odontológicas 
de última geração com lasers de alta potência, anterior à ci-
mentação adesiva. Nos procedimentos estéticos dentais, os 
lasers podem ser utilizados no tecido gengival após preparos 
para coroas ou laminados em cerâmica dental e pós prepa-
ros para restaurações indiretas, em dentes vitalizados.

Em periodontia, quando associado ao tratamento con-
vencional trazem muitos benefícios na resposta ao trata-
mento através da redução microbiana na bolsa periodontal 
(tanto com os lasers de alta potência como os lasers de bai-
xa potência associados à PDT); nas cirurgias de remoção 
das hiperpigmentações melânicas gengivais com os lasers 
de alta potência; e em pequenas gengivoplastias, quando 
não houver necessidade de tratamentos cirúrgicos em te-
cido ósseo. Em Endodontia, as fi bras óticas intracanais dos 
lasers de alta potência ou em baixa potência associados à 
PDT promovem redução bacteriana; nas cirurgias apicais 
determinados lasers de alta potência podem fazer o corte 
da porção apical radicular e também estão indicados na 

porção dentinária da região apical remanescente, gerando 
fusão e recristalização dentinária, difi cultando a fi xação 
de microrganismos nesta superfície dentinária apical. Na 
Odontopediatria, os lasers de alta potência podem ser uti-
lizados na remoção fi nal do tecido cariado, pós preparos 
cavitários em dentes vitalizados, redução microbiana pós 
preparos cavitários e prevenção da cárie dental.

Na Cirurgia, os lasers de baixa potência são indicados 
pós procedimentos cirúrgicos orais no sentido de obtenção 
de uma melhor reparação tecidual e muitas cirurgias orais 
em tecidos moles podem ser realizadas com os lasers de alta 
potência. Na Implantodontia, para reparação dos tecidos 
duros, ósseointegração e bioestimulação dos tecidos moles, 
bem como também nas periimplantites.

Na Estomatologia, os lasers de baixa potência têm indi-
cação no tratamento e alívio do sintomas das úlceras aft osas 
recorrentes (aft as), da herpes simples, nas queilites angulares 
(associado a PDT); e em pequenas cirurgias como biópsias 
incisionais e excisionais (laser de alta potência). Os lasers de 
baixa potência, particularmente, têm um papel importante 
na prevenção e no tratamento das mucosites orais, um dos 
principais efeitos colaterais do tratamento oncológico. Po-
rém, para isto, deve estar preparado e especializado nesta 
área de atuação atuando juntamente com a equipe multi-
profi ssional em Oncologia que inclui médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, fonoaudiólogos, fi sioterapeutas e psicólogos. 

É muito importante que o cirurgião-dentista conheça os 
protocolos de irradiação baseados em evidências científi cas 
sólidas e este é um dos aspectos que o Laboratório Especial 
de Laser em Odontologia (LELO) prioriza. No LELO, são 
utilizados diversos lasers de alta e baixa potência, com dife-
rentes comprimentos de onda. Possui ainda diversos cursos 
de formação, a começar pela Graduação. Na Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo, os alunos têm a 
oportunidade de conhecer esta tecnologia em uma discipli-
na optativa, na qual são oferecidas atividades teóricas e prá-
ticas. Para os profi ssionais, o LELO oferece cursos de exten-
são e habilitação com cargas horárias distintas, abordando 
temas gerais e específi cos do uso dos lasers em Odontolo-
gia. Como centro de excelência no uso de lasers em Odon-
tologia, preza pela formação e qualifi cação dos profi ssionais 
que são responsáveis pelo atendimento clínico e pelo ensino 
e pesquisa na área de lasers em Odontologia. 
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dedo de prosa

O papel do cirurgião-dentista no  
atendimento ao paciente oncológico

Estudos mostram que a totalidade dos pacientes que 
irão começar radioterapia para determinado tipo de 
câncer na região da cabeça e pescoço precisam re-

alizar algum tratamento odontológico. Por essa e outras 
razões, o cirurgião-dentista tem um importante papel a 
cumprir no atendimento integral a pacientes com câncer.

Para explicar quais são os problemas odontológicos 
mais frequentes enfrentados por pacientes oncológicos, es-
clarecer quais devem ser os cuidados adotados e detalhar 
a função do cirurgião-dentista dentro da equipe multipro-
fissional, Conexão UNNA entrevistou o Prof. Dr. Fábio de 
Abreu Alves, professor da Disciplina de Estomatologia da 
Faculdade de Odontologia da USP e diretor do Departa-
mento de Estomatologia do A.C. Camargo Cancer Center, 
uma das mais respeitadas instituições do país especializada 
no atendimento oncológico.

Quais são os problemas odontológicos mais frequentes 
em pacientes oncológicos?
De uma forma geral, os problemas odontológicos em pa-
cientes oncológicos são os mesmos da população adulta, 
ou seja, doença periodontal, restaurações e próteses com 
infiltração, problemas endodônticos. Alguns estudos mos-
tram que 100% dos pacientes que vão começar radioterapia 
para um determinado tipo de câncer da região de cabeça 
e pescoço precisam realizar algum tratamento odontológi-
co. Adequação do meio bucal (raspagem e polimento dos 
dentes) e exodontias são os principais. É bastante frequente 
pacientes em quimioterapia apresentarem dor de dente, o 
que pode ser decorrente de pulpite, problemas gengivais/
periodontais e até mesmo do periápice do dente. Fato este 
que pode atrapalhar o tratamento oncológico.

Em pacientes pediátricos e adolescentes em quimiotera-
pia, cárie, esfoliação e a erupção natural dos dentes podem 
causar alguns transtornos. Por exemplo, a erupção de um 
determinado dente, mais comum em molares inferiores, 
pode levar a pericoronarite, que, por sua vez, pode provo-
car a interrupção do tratamento oncológico ou até mesmo 
causar sepsis, devido a imunossupressão da criança.

Em que momento deve ser iniciado o tratamento odon-
tológico em pacientes com câncer?
O ideal seria realizar o tratamento odontológico antes do 
tratamento oncológico, mas muitas vezes isso não ocorre de-
vido à urgência do tratamento oncológico ou à falta de pro-
fissionais nos centros. Assim, remover os focos de infecção, 
como dentes irreparáveis ou raízes residuais, dentre outros. 
Para pacientes com tumores de boca e que iniciarão a radio-
terapia, na maioria dos centros é realizada a avaliação odon-
tológica prévia. Este detalhe fez com que a incidência de oste-
orradionecrose despencasse de 30% para 2% nos dias atuais.

Com relação aos pacientes que estão em quimiotera-
pia, ou seja, já realizando o tratamento, alguns tratamentos 
odontológicos, como restaurações e procedimentos estéti-
cos, devem ser adiados. O tratamento odontológico deve ser 
realizado de acordo com a queixa do paciente, ou seja, se o 
paciente apresentar alguma dor na boca é fundamental reali-
zar o diagnóstico, e se for necessário realizar algum procedi-
mento (exodontias, tratamento endodôntico, dentre outros) 
o médico do paciente deve estar ciente e sempre solicitar 
exames hematológicos para avaliar a imunossupressão do 
paciente. Em algumas situações é possível realizar o proce-
dimento nos intervalos de quimioterapia. Após o tratamento 
oncológico e com o paciente já recuperado, em geral, não 

O conceito do atendimento multiprofissional e multidisciplinar é cada vez mais 
aceito e praticado pelos estabelecimentos de saúde, pois também é crescente 
o entendimento de que o paciente deve ser observado e tratado como um  
todo. Uma das áreas em que essa integração produz benefícios claros situa-se 
na interface formada entre a Odontologia e a Oncologia.

Parceria OdontoPrev e A.C. Camargo Cancer Center
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há problemas em realizar os procedimentos odontológicos. 
Faz-se ressalva para os pacientes que receberam radioterapia 
em região de cabeça e pescoço ou que fazem uso de bisfosfo-
natos. Para estes, exodontias e implantes devem ser evitados.

Quais são os sintomas e efeitos colaterais da químio e da 
radioterapia na cavidade oral?
O principal efeito colateral tanto da químio quanto da ra-
dioterapia é a mucosite, que se manifesta como feridas dolo-
ridas na boca. Mais frequentemente acometem as mucosas 
móveis, como língua, lábios, mucosa jugal e palato mole. Os 
pacientes em quimioterapia são mais susceptíveis a doenças 
infecciosas como herpes e candidíase. Já os que estão em ra-
dioterapia podem apresentar xerostomia (sintoma de boca 
seca), cáries e osteorradionecrose.

Quais são os principais cuidados que devem ser adotados 
pelo cirurgião-dentista no atendimento desses pacientes?
Se possível, o cirurgião-dentista deve evitar tratamentos 
odontológicos durante o período de imunossupressão do 
paciente. Nesta fase é importante que seja dada a orienta-
ção de se manter uma boa higiene bucal e hidratação. Con-
tudo, tratamentos de urgência podem ser necessários e, 
nesses casos, deve-se solicitar exame hematológico (hemo-
grama e coagulograma completos) e contatar o médico do 
paciente para explicar a necessidade do tratamento. Em 
alguns esquemas de quimioterapia é possível realizar o tra-
tamento odontológico.

Há situações em que o tratamento odontológico deve ser 
feito no ambiente hospitalar? 
A grande maioria dos tratamentos pode ser realizada no 
próprio consultório, tomando os cuidados mencionados 
anteriormente. Contudo, em pacientes que requerem maio-
res cuidados, como imunossupressão ou plaquetopenia in-
tensas, é mais prudente realizar o tratamento no ambiente 
hospitalar e se necessário internar o paciente para que seja 
monitorado apropriadamente. 

Quais as principais orientações que o cirurgião-dentista 
deve passar a um paciente oncológico, em relação a higie-
nização e dieta alimentar?
Muito importante manter a saúde bucal durante o tratamen-
to oncológico. Infecções odontológicas podem causar sepsis 
e fazer com que o tratamento oncológico seja interrompido. 
Desta forma, o cirurgião-dentista deve instruir o paciente 
para escovar os dentes com escovas macias e usar o fi o den-
tal. Contudo, pacientes com plaquetopenia intensa (abaixo 
de 10.000 plaquetas por mm3 de sangue) devem ter cuida-
dos especiais e, às vezes, não utilizar o fi o dental. Eles devem 
fazer bochechos com clorexidina 0,12% duas vezes ao dia.

Há alguma contraindicação para procedimentos de roti-
na, realizados durante o tratamento odontológico?
Durante o tratamento o cirurgião-dentista deve orientar 
o paciente sobre a importância de manter uma boa saúde 
bucal. Procedimentos odontológicos devem ser evitados 
nesta fase, pois o foco do paciente é tratar o câncer. Depen-
dendo do tratamento oncológico (quimioterapia de ma-
nutenção por exemplo), a grande maioria dos tratamentos 
pode ser realizada. 

Qual a importância do cirurgião-dentista na equipe mul-
tiprofi ssional que atende um paciente oncológico?
O cirurgião-dentista é fundamental previamente, durante e 
após o tratamento oncológico. O preparo da cavidade oral, 
removendo focos de infecção e melhorando as condições 
saúde, são medidas que devem ser tomadas anteriormente 
ao tratamento, sempre que possível. Durante o tratamento, 
o cirurgião-dentista tem a função de diagnosticar e tratar 
qualquer alteração que apareça na boca, como, por exem-
plo, infecções (candidíase e herpes são as mais comuns) e os 
efeitos colaterais na boca (mucosite, xerostomia, dentre ou-
tros). Após o tratamento oncológico, deve ser feita a reabi-
litação do paciente e controlar alguns efeitos do tratamento 
que eventualmente possam persistir. 

Alguns estudos mostram que 
100% dos pacientes que vão 
começar radioterapia para um 
determinado tipo de câncer 
da região de cabeça e pescoço 
precisam realizar algum 
tratamento odontológico.
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matéria de capa

Efeito da terapia medicamentosa no reparo ósseo

O Fórum Rede UNNA, que em 2016 chegou a seu 5º 
ano de realização, tem se consolidado cada vez mais 
como um importante evento para a reciclagem do 

conhecimento, além de reconhecer os cirurgiões-dentistas 
destacados em pesquisa de satisfação feita com beneficiá-
rios. Uma das palestras que integraram a programação téc-
nico-científica da última edição foi proferida pela profes-
sora Luciana Corrêa, da Disciplina de Patologia Geral da 
Faculdade de Odontologia da USP, e tratou dos efeitos da 
terapia medicamentosa no reparo ósseo, tema presente no 
cotidiano dos consultórios dentários. 

Em sua apresentação, a professora Luciana abordou es-
pecificamente o impacto dos anti-inflamatórios (esteroi-
dais e não-esteroidais), mas o tema, segundo assinala, deve 
abranger outras terapias medicamentosas, como o uso de 
antibióticos, quimioterápicos, bifosfonatos de uso oncoló-
gico e hipolipemiantes para controle do colesterol, particu-
larmente as estatinas. 

Ela destaca que, de acordo com a literatura médica, o 
efeito dessas drogas sobre o reparo ósseo pode ocorrer em 
todas as fases de reconstrução do tecido: inflamatória, pro-
liferativa de formação do calo ósseo e de remodelamento. 
Durante o reparo ósseo, a fase inflamatória é essencial para 
as demais fases, determinando a formação do tecido de gra-
nulação, com posterior deposição de matriz óssea.

Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) são dro-
gas cuja ação está atrelada à redução de prostaglandinas 
por intermédio da inibição das ciclooxigenases (COX). São 
ministradas com o objetivo de atenuar os sinais e sintomas 
da inflamação, impedindo a formação de prostaglandinas 
e tromboxano A2. Durante o reparo ósseo a utilização de 
AINEs inibe a COX-2 e, com isso, há inibição da reposição 
de matriz óssea durante a fase proliferativa. Alguns estu-
dos demonstraram certo efeito negativo sobre o processo 
de consolidação de fraturas em animais e humanos, princi-
palmente o uso de ibuprofeno, cetoprofeno, indometacina, 

piroxicam e celecoxibe. O atraso na consolidação das fratu-
ras foi observado em situações em que o tempo de adminis-
tração é mais prolongado do que normalmente ocorre na 
Odontologia. A utilização dessas medicações para controle 
dos sinais inflamatórios pós-operatórios (até cinco dias) 
aparentemente não interfere no reparo do tecido ósseo. En-
tretanto, alguns estudos recomendam que se opte por ou-
tros analgésicos quando houver necessidade dessas drogas 
em pacientes com trauma ósseo e que não sejam prescritos 
em pacientes fumantes, diabéticos e sob uso de corticoste-
roides por tempo prolongado. 

A professora Luciana Corrêa considera necessário que 
sejam feitos mais estudos para analisar os efeitos dos AINEs 
especificamente na área odontológica. Diante da ausência 
de evidência científica, ela recomenda que a prescrição de 
AINEs após a execução de intervenção cirúrgica no leito 
ósseo, sem a presença de fatores que possam alterar o re-
paro, deve constituir uma exceção e não uma regra. Além 
disso, considera fundamental que o paciente seja orientado 
quanto ao consumo adequado dos AINEs.

Anti-inflamatórios esteroidais
Os anti-inflamatórios esteroidais (AIEs) promovem a re-
dução da vasodilatação e da permeabilidade vascular, di-
minuição do recrutamento de células inflamatórias e redu-
ção de prostaglandinas e de citocinas pró-inflamatórias. Se 
administrados em altas doses e uso prolongado, têm como 
consequência a persistência de glicemia alta (risco de pro-
moção ou agravamento de diabetes), obesidade, suscetibi-
lidade a infecções e aumento do risco de fraturas, osteone-
crose avascular e osteoporose. 

Segundo estudos científicos mencionados pela professora 
Luciana em sua palestra, a administração de corticosteroides 
no período perioperátório não interfere no reparo ósseo em 
pacientes saudáveis. Isso se a dose total for de 5 a 30 mg/
dia de dexametasona no período trans e pós-operatório de 

Em palestra durante o 5º Fórum Rede UNNA, a Prof. Drª. Luciana Corrêa, da 
Faculdade de Odontologia da USP, abordou o impacto que os medicamentos 
podem produzir no processo de reconstrução desse tecido
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cirurgia para redução e síntese de fratura mandibular ou fra-
turas ósseas. Em cirurgia ortognática e cirurgia oral menor, a 
administração de 8 a 125 mg de corticosteroóides no perío-
do pré-operatório é eficaz para a redução do edema e da dor 
e não interfere no reparo tecidual em pacientes saudáveis.

Ao sintetizar os efeitos dos corticosteroides sobre o repa-
ro ósseo, a professora Luciana Corrêa explicou em períodos 
curtos de prescrição parece que não exercem efeito nega-
tivo sobre o reparo dos ossos gnáticos em indivíduos sem 
alterações sistêmicas. Além disso, devem ser instituídos 
cuidados com intervenções ósseas em indivíduos sob trata-
mento prolongado com corticosteroides. Ela concluiu que 
são poucos os estudos avaliando o efeito das doses dos cor-
ticosteróides e o reparo ósseo, com resultados controversos 
entre eles. A principal recomendação é que a prescrição seja 
feita sempre com parcimônia.

Outros medicamentos
Mesmo no campo da Medicina são poucos os estudos que 
avaliam a interação dos antibióticos com os tecidos e menos 
ainda os que relacionam esses medicamentos ao reparo teci-
dual. A ciprofloxacina e levofloxacina têm sido associadas à 
inibição do reparo ósseo e há recomendações para que essas 
drogas não sejam prescritas em crianças com injúrias ósseas. 
A gentamicina parece interferir na proliferação de osteoblas-
tos e a tetraciclina promove atraso no remodelamento ósseo. 
Os efeitos negativos foram observados em situações em que 
a administração desses antibióticos foi prolongada. Entre-
tanto, não há consenso quanto às situações em que essas 
drogas seriam prejudiciais ao reparo ósseo. Na Odontologia 
não existem estudos sobre os efeitos dos antibióticos sobre o 
reparo dos tecidos do sistema estomatognático. 

Já em relação aos agentes quimioterápicos antineoplási-
cos sabe-se que seus efeitos citotóxicos e anti-proliferaticos 
afetam profundamente o reparo ósseo, inibindo drastica-
mente a formação do calo ósseo. Há inúmeros estudos que 
demonstram essa interferência, o que leva a recomendar 
que não seja feita qualquer manipulação do tecido ósseo 
durante o tratamento quimioterápico. Deve-se aguardar 
que o paciente supere o período de imunossupressão para 
evitar complicações no reparo. 

Os bifosfonatos são consideradas drogas anti-reabsorti-
vas do tecido ósseo, utilizadas em oncologia para o controle 
de metástases ósseas. Sabe-se que o uso prolongado dessas 
drogas aumenta o risco de surgimento da osteonecrose por 
bifosfonatos, quando ocorre a necrose do tecido ósseo de-
vido a trauma no local, associado ao uso, principalmente, 
de ácido zoledrônico. A maxila e a mandíbula são os sítios 
de maior incidência dessas necroses. Caso o paciente esteja 
sob uso dessas drogas, recomenda-se uma avaliação crite-
riosa da necessidade da intervenção, bem como profilaxia 

antibiótica e uso de bochechos antimicrobianos durante as 
fases inflamatória e proliferativa do reparo. 

Com relação aos hipolipemiantes, particularmente as 
estatinas (como sinvastatina, lovastatina e pravastatina), ao 
contrário dos medicamentos anteriormente abordados, pa-
rece que têm efeito benéfico sobre o reparo tecidual. Estudos 
feitos com aplicação tópica e sistêmica de estatina nos ossos 
gnósticos demonstraram estimulação da formação de tecido 
ósseo, por promoverem a liberação de fatores de crescimen-
to, inibirem a morte de osteoblastos e a atividade de osteo-
clastos. Observou-se que essas drogas parecem inibir a rea-
bsorção de rebordo alveolar após a extração dentária, bem 
como reduzir a reabsorção óssea na doença periodontal. 

De acordo com a professora Luciana Corrêa, o número 
de estudos odontológicos nessa área ainda é reduzido. Por 
isso, ela recomenda que o profissional tenha certo cuida-
do ao abordar o paciente que faz uso de medicamentos por 
tempo prolongado, avaliando com cautela a necessidade e a 
oportunidade da intervenção no tecido ósseo. 
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Artigo técnico

Perfurações endodônticas

A perfuração radicular pode ser definida como uma 
comunicação artificial entre a cavidade pulpar e 
o tecido de sustentação dental. Ela pode ser de-

corrente de cáries, reabsorções idiopáticas, traumas, fra-
turas, ou estar relacionada com processos iatrôgenicos, 
tais como direção incorreta de trepanação quando da re-
alização do acesso para tratamento endodôntico, utiliza-
ção de brocas para o preparo da entrada dos canais ou na 
modelagem dos terços cervical e médio do conduto, ins-
trumentacão inadequada de canais curvos, preparo para 
retentores intra radiculares, entre outros.

De um modo geral, essa comunicação, independente 
da sua  localização, tem prognóstico duvidoso. No entan-
to, a perfuração na região de furca é a que tem pior, devido 
à grande proximidade com o sulco gengival e por ser mais 
susceptível à contaminação do meio bucal. O trauma da 
perfuração associado a inflamação pode gerar uma lesão 
periodontal de evolução rápida, com características irre-
versíveis, promovendo reabsorção óssea e migração do 
epitélio juncional, que irá se inserir apicalmente à comu-
nicação, havendo a formação de bolsa periodontal, o que 
pode levar à perda do elemento dentário, caso esse não 
seja convenietemente tratado.

Para se evitar a perda do dente perfurado tem-se estu-
dado técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas de tratamento. 

O tratamento cirúrgico é frequentemente realizado para 
a remoção do excesso do material restaurador utilizado no 
preenchimento da perfuração, em situações onde a comuni-
cação é muito extensa para ser reparada por via não cirúrgi-
ca, ou tem localização inacessível e exige a remoção de tecido 
ósseo para a realização do tratamento. Em casos extremos, a 
hemi-secção ou a rizectomia também podem ser indicadas 
como forma de tratamento para perfurações de furca. 

Evidendetemente as soluções não cirúrgicas, quando 
corretemente indicadas, constituem procedimentos mais 
simples e de maior penetração. Todavia, o seu sucesso de-
pende diretamente da severidade do dano inicial causado 
no tecido periodontal, do tamanho e localização da perfu-

Giulio Gavini
Professor Doutor, Titular da Disciplina de Endodontia  
das Faculdades de Odontologia da USP e da UNISANTA

ração, da capacidade de selamento e da biocompatibilida-
de do material de preenchimento, bem como da presença 
ou não de contaminação bacteriana.

 
Medicamentos e materiais utilizados 
no tratamento das perfurações
Podemos classificar didaticamente os materiais em: curati-
vos, bases e restauradores.

n  Curativos: objetivam combater microorganismos e 
permitir uma área seca para ser restaurada. Nesse par-
ticular, o hidróxido de cálcio P.A. é o principal.
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Para se evitar a perda do 
dente perfurado tem-se 
estudado técnicas cirúrgicas e 
não cirúrgicas de tratamento.

n  Bases: empregadas para proteger a ferida, isolando
-a do meio externo. Devem apresentar boa compa-
tibilidade biológica com o tecido periodontal sub-
jacente. Geralmente não são sufi cientes para selar 
a área perfurada por si só, por não apresentarem 
resistência à compressão e serem solúveis a médio 
prazo. O hidróxido de cálcio P.A, a hidoxiapatita 
ou osso liofi lizado podem ser condensados na per-
furação, como bases. Esta matriz está indicada em 
perfurações amplas e acessíveis, pelo menos 1mm 
abaixo da crista alveolar e com perda óssea. 

n  Restauradores: A partir dos anos 90, vários traba-
lhos foram publicados divulgando o emprego de 
materiais biocerâmicos para o selamento de perfu-
rações. Dentre eles, o Agregado Trióxido Mineral, 
composto por Silicato Tricálcico, Alumínio Tricál-
cico e Óxido de Silicato Óxido Tricálcico (MTA), 
ganha especial destaque. Este produto tem a ca-
pacidade de tomar presa na presença de umidade 
graças as partículas hidrófi las dos seus componen-
tes, tendo sido bastante utilizado em perfurações 
de assoalho por aliar esta a outras propriedades de 
vedação e resistência.

 
Técnica de tratamento
Princípios básicos regem o ato de selar uma perfuração, 
independente da sua localização ou tamanho. São eles:

n  Não trabalhar em área contaminada. Todo tecido 
cariado deve ser removido previamente e a ferida 
desinfetada durante a manipulação do conduto ou 
após, utilizando-se as mesmas substâncias quími-
cas auxiliares da instrumentação. 

n  Conseguir um campo de trabalho livre de umi-
dade. Devemos aplicar uma base secativa para 
eliminar o exudato e sangramento, previamente à 
restauração. O material mais utilizado é o hidro-
xido de cálcio P.A. que, apesar de cáustico possui 
efeito antimicrobiano e ao promover uma necrose 
superfi cial no tecido em contato, permite uma di-
minuição do sangramento e exudação.

n  O material restaurador deve estar apoiado sobre 
um leito ou matriz que o sustente até seu endure-
cimento. Existem  duas condições em que o dente 
perfurado pode se apresentar quanto ao tecido de 
suporte subjacente:

•  Tecido ósseo presente subjacente à perfuração: 
nestes casos as perfurações são fechadas direta-
mente com o MTA. 

•  Tecido ósseo subjacente à perfuração já se encon-
tra destruído: será necessário confeccionar uma 
base, que impedirá o extravasamento do MTA. 
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Gestão de consultório

Fique longe das garras do Leão

É uma época em que as pessoas são obrigadas a se con-
centrar na coleta de comprovantes e elaboração de 
cálculos para não despertar qualquer suspeita diante 

do Leão e conseguir ficar longe de suas implacáveis garras. 
Não à toa, essa síndrome vem acompanhada de alguns sin-
tomas característicos, como irritabilidade à simples men-
ção do formulário da declaração e mau humor que aumenta 
à medida em que se aproxima a data final da entrega. 

Trata-se, entretanto, de uma obrigação à qual estão su-
jeitas todas as pessoas com renda superior a R$ 28.559,70 
em 2016 ou que atendam no mínimo uma das várias obri-
gatoriedades para apresentação da declaração. E para que 
essa obrigação seja cumprida sem percalços, a principal 
dica é planejar a coleta e atualização das informações du-
rante todo o ano e não deixar tudo para última hora, como 
a grande maioria das pessoas costuma fazer. Quem faz essa 
recomendação é Luis Carlos Grossi, diretor do Grupo AGL, 
empresa que tem grande foco centrado na prestação de ser-
viços de contabilidade para a área da saúde. E sua familia-
ridade com a área da saúde dental não se limita à assesso-
ria contábil. Grossi também é cirurgião-dentista, o que lhe 
proporcionou compreender, por vivência própria, as neces-
sidades, características e particularidades dos profissionais 
do segmento em relação às agruras tributárias.

Um dos pontos mais importante que deve ser observa-
do pelo cirurgião-dentista (da mesma forma que outros 
profissionais da área da saúde) se refere à obrigatoriedade 
de relacionar na declaração os recebimentos obtidos mês 
a mês, incluindo nome, CPF e valor de cada atendimento 
realizado. “Até dois anos atrás, bastava declarar o total que 
havia recebido em cada mês”, esclarece Luis Carlos Gros-
si, “hoje, as informações devem ser detalhadas”. Ele explica 
que o objetivo dessa medida é fazer o cruzamento entre as 
informações declaradas pelo paciente como despesa e pelo 
profissional como receita.

Para conseguir reunir todas essas informações sem deixar 
qualquer inconsistência que possa ser identificada pela Re-
ceita, Grossi sugere que o cirurgião-dentista crie ao menos 
uma planilha simples, no Excel, e diariamente coloque os 
dados sobre os pacientes atendidos. Caso contrário, quando 
chegar a época de finalizar a declaração, terá que reunir todas 
as informações e, caso não tenha os dados de algum cliente, 
precisará entrar em contato para solicitar nome e CPF.

O rigor com que a Receita analisa as declarações envol-
vendo profissionais da área da saúde muitas vezes é inter-
pretado como certa “perseguição” à categoria. No entender 
de Luis Carlos Grossi, trata-se de um efeito colateral da 
análise atenta que é feita sobre a declaração de contribuin-
tes que declaram despesas com dentistas e outros profissio-
nais da saúde. Isso porque, segundo assinala, despesas com 
saúde podem ser deduzidas integralmente, diferentemente 
do que ocorre com outros gastos, como educação, em que 
há um limite. Isso faz com que muitas vezes uma pessoa que 
já foi atendida por determinado cirurgião-dentista anos 
atrás, e que possua suas informações - como nome, CPF e 
CRO – declare despesas que na realidade não ocorreram. 
Com a possibilidade de cruzamento, se a Receita apurar 
uma despesa declarada por um contribuinte que não tenha 
sido relacionada como receita pelo profissional, esse contri-
buinte será chamado para comprovar aquele gasto. “Muitos 
imaginam que essas obrigações decorrem de uma persegui-
ção aos profissionais de saúde, mas servem também para 
preservá-lo”, acrescenta Grossi.

Cuidados importantes
Luis Carlos Grossi, que é também autor do livro “Noções 
contábeis e administrativas para profissionais da Área da 
Saúde”, assinala alguns cuidados que devem ser adotados 
por cirurgiões-dentistas no preenchimento da declaração. A 
partir do ano passado tornou-se obrigatório incluir o núme-

O período da entrega da declaração do Imposto de Renda, que neste 
ano vai de 2 de março a 28 de abril, costuma coincidir com a ocorrência 
de uma espécie de “síndrome do frio na barriga” que acomete a grande 
maioria dos contribuintes brasileiros.
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ro do CRO e do PIS quando o declarante informar “dentista” 
como ocupação principal. Se não colocar esses números, a 
declaração sequer será aceita.

Também deve saber que gastos com reforma do consul-
tório só podem ser lançados como despesa se o imóvel for 
alugado. Se o imóvel for próprio, trata-se de uma benfei-
toria que aumenta o valor do patrimônio. Da mesma for-
ma, dentro das apurações mensais não se deve lançar como 
despesa a compra de instrumental ou equipamentos que 
tenham vida útil superior a um ano. Se tiverem vida útil 
acima de um ano, trata-se de patrimônio.

Um erro comum, que não se limita aos profissionais de 
saúde, é colocar como dívidas o saldo devedor de financia-
mentos – por exemplo, de veículos ou imóveis. O que a Re-
ceita quer saber nesse item é se houve o ingresso de dinhei-
ro para formação de caixa. O financiamento de um carro é 
um bem que está sendo comprado, mas não representa um 
recurso que ingressou. Nessa categoria devem ser incluídos 
empréstimos pessoais ou consignados, sempre que a quan-
tia for superior a R$ 5 mil.

Carnê Leão
O Carnê Leão é o imposto de renda de recolhimento men-
sal obrigatório para todo profissional autônomo. O cálcu-
lo deve ser feito deduzindo as despesas do mês da receita 
conseguida e recolhendo o imposto sobre essa diferença, 
de acordo com uma tabela progressiva. Um erro muito 
frequente é deixar de fazer o recolhimento mensal e calcu-
lar o imposto devido em todo o ano anterior somente no 
momento de preencher a declaração de Imposto de Renda. 
“Isso está errado – alerta Luis Carlos Grossi – e de dois anos 
para cá a Receita tem solicitado a comprovação de que o 
imposto foi pago mensalmente. Se não tiver sido pago, tem 
cobrado multa e juros sobre cada mês correspondentes”. E 
arremata: “da mesma forma que deve se fazer planilha men-
sal dos pacientes atendidos, é importante recolher mensal-
mente o Carnê-Leão, o que vai facilitar muito o trabalho na 
hora de preencher a declaração”.

Além disso, algumas recomendações valem para qual-
quer contribuinte: todos os documentos – como os recibos 
dos pacientes – devem ser guardados por cinco anos e, a 
partir deste ano, os dependentes acima de 12 anos de idade 
devem ter CPF para serem incluídos na declaração.

Planejar, registrar as informações regularmente, pagar 
o Carnê Leão todo mês são algumas recomendações que 
contribuirão para aliviar os sintomas da “síndrome do frio 
na barriga”. Não vão livrar o contribuinte de dedicar algum 
tempo e muita atenção ao preenchimento da declaração, 
mas vão auxiliar a atender de forma mais completa e coe-
rente as exigências da Receita e, com isso, mantê-lo afastado 
das sempre atentas garras do Leão. 
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CALENDÁRIO

Conhecimento e lazer na 5º edição 
do Fórum Rede Unna – Internacional

Entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2016 o Iberostar 
Praia do Forte, na Bahia, sediou a 5ª edição do Fó-
rum Rede UNNA – Internacional. O evento reuniu 

220 dentistas que mais se destacaram durante o ano no aten-
dimento aos benefi ciários do Grupo OdontoPrev, segundo 
pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha. Também esti-
veram presente três profi ssionais que atuam na OdontoPrev 
México, acompanhantes dos convidados e representantes 
da equipe de Operações da OdontoPrev, totalizando cerca 
de 450 pessoas. 

Além de promover uma integração entre os participantes, 
com programas de lazer e entrega de prêmios aos cirurgi-

ões-dentistas convidados, o evento consolida-se, a cada ano, 
também como importante oportunidade para qualifi cação 
profi ssional. A programação científi ca do Fórum em 2016 
contou com a participação do Prof. Dr. Fábio de Abreu Alves, 
Diretor do Departamento de Estomatologia do AC Camargo 
Cancer Center, Dra. Luciana Côrrea, Professora Associada 
da Faculdade de Odontologia da USP, na Disciplina de Pato-
logia Geral, e Dr. Jaime Jimenez, Professor do Departamento 
de Implantodontia da Universidad Europea Madrid e Diretor 
do Departamento de Implantodontia da mesma instituição. 

O evento foi muito bem avaliado pelos convidados, que 
atribuíram à iniciativa nota 9,82. 



O Fórum foi uma 
rica oportunidade 
de integração entre 
os participantes e 
intercalou momentos 
de lazer com 
atividades de difusão 
de informações 
técnicas e científicas.
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INFORME UNNA

Seja um Dentista Amigo da Natureza
Ferramentas desenvolvidas pela Rede UNNA proporcionam agilidade aos 
processos e contribuem para a sustentabilidade. Entre nessa batalha!

A preservação dos recursos naturais há muito tempo 
deixou de ser preocupação exclusiva de grupos de 
ambientalistas. Hoje, essa responsabilidade é com-

partilhada por toda a sociedade e envolve do cidadão às 
corporações. Afi nal, as consequências de um desequilíbrio 
do meio ambiente vão afetar a todos, igualmente. 

A Rede UNNA cumpre com responsabilidade e com-
prometimento sua parcela nessa batalha pela sustentabili-
dade, criando ferramentas e processos que possibilitam a 
economia de recursos naturais em suas atividades internas 
e incentivam o envolvimento dos cirurgiões-dentistas cre-
denciados nessa prática responsável. 

Para identifi car o conjunto de ações voltadas à sustenta-
bilidade foi criado o selo Dentista Amigo da Natureza. Uma 
das iniciativas idealizadas com essa fi nalidade é o App Rede 
UNNA, que já é utilizado por milhares de credenciados. Por 
meio dele é possível capturar e transferir imagens durante 
o atendimento, proporcionando agilidade no tratamento 

dos pacientes, evitando o desperdício de recursos naturais 
e reduzindo a emissão de carbono. A funcionalidade e be-
nefícios ambientais desse aplicativo – que pode ser baixado 
gratuitamente pelo iTunes, Google Play e Microsoft  Store – 
lhe rendeu o 1º lugar na categoria “Processos” na 6ª edição 
do Prêmio Inovação em Seguro, promovido pela CNseg.

Outra ferramenta alinhada ao conceito de preservação – 
e também de agilização – é o Arquivo Digital, que integra 
o Portal Rede UNNA (www.redeunna.com.br). Por meio 
dessa funcionalidade, o cirurgião-dentista credenciado 
pode consultar todos os documentos e informações rela-
cionados aos tratamentos realizados nos benefi ciários do 
Grupo OdontoPrev, dispensando a necessidade de manter 
arquivos físicos em seu consultório. O uso dessas ferramen-
tas é bem amigável e os ganhos que proporcionam – tanto 
na rotina do consultório quanto na preservação de recursos 
naturais – permitem que todo profi ssional credenciado se 
torne um Dentista Amigo da Natureza. 






