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Rede UNNA

Internacional

O maior e mais importante evento realizado com
os credenciados Rede UNNA já está marcado!
Serão três dias dedicados aos cirurgiões-dentistas
que mais se destacarem no ano em um dos mais
desejados resorts de ilha do mundo.
Cada atendimento realizado é importante para
garantir sua presença no evento!*
Confira o regulamento e outras informações no
Portal Rede UNNA de Notícias
(www.redeunnadenoticias.com.br).

De 16 a 18
de outubro
Hotel Transamérica
Ilha de Comandatuba

* Somente atendimentos aos beneficiários do Grupo OdontoPrev são válidos na apuração da pesquisa de satisfação realizada pelo Instituto Datafolha.

editorial

Entre nossos objetivos, destaca-se o interesse em proporcionar
a você, credenciado Rede UNNA,
conteúdo científico, utilizando
conceituados especialistas em
formatos e abordagens diversas,
promovendo sua reflexão e atualização.
Afinal, a dinâmica da área em
que atuamos impõe estudos e
análises constantes de novas teorias, novas técnicas e novas terapêuticas.
Nesse contexto, esta edição que
chega as suas mãos destaca
como matéria principal as tecnologias CAD/CAM, ferramentas que traduzem a busca pelo
aprimoramento na utilização de
recursos técnicos visando atingir
níveis de excelência clínica.
Há ainda um artigo sobre a interação de nanopartículas de
hidroxiapatita funcionalizadas
com o tecido dentário.
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Estamos prestes a comemorar o
segundo ano desta publicação.
Durante esse período fomos
orientados por um conjunto de
compromissos prioritários, definidos antes de iniciarmos esse
projeto e que deram rumo a nossa linha editorial.
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Outro ponto abordado é uma
nova realidade em nossos consultórios: o aumento de pacientes na terceira idade e como
podemos ajudá-los a ter uma
melhor qualidade de vida.
Ou seja, buscamos retratar nessa, assim como nas demais edições, os avanços e tendências
em nossas práticas odontológicas, denotando nossa preocupação em oferecer sempre um
conteúdo de excelência e incentivar, cada vez mais, o melhor
atendimento em saúde bucal.
Boa leitura a todos!
Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional
Grupo OdontoPrev
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Diretrizes Clínicas: exodontias dos terceiros
molares, diagnóstico e recomendações
Melani RFH, Nakao E, Baccarin LS
Nesta edição, damos
continuidade ao artigo publicado
no número anterior desta
publicação, destacando, segundo
os critérios observados na
literatura, as indicações para a
remoção dos terceiros molares
Um terceiro molar pode se apresentar basicamente em três situações:
erupcionado, parcialmente erupcionado ou não erupcionado9. Considera-se um dente erupcionado aquele
posicionado de tal forma a possibilitar a visão direta de sua coroa clínica
(cinco faces).
A impactação é uma variante dessas
situações, podendo ser causada por
osso, dente adjacente ou gengiva que
obstrue a erupção normal do dente.
As situações refletem uma posição/
localização diferente, e existem indicações e contraindicações para cada
uma delas; algumas, comuns entre
si, conforme quadro abaixo3(C). Apesar de ser possível definir indicações e
contraindicações para as exodontias
de terceiros molares, que são deter-

minantes para o plano de tratamento,
é importante observarmos sempre a
avaliação da condição clínica do dente, através de exame realizado por
cirurgião e o consentimento e/ou expectativa do paciente3(C).
Em específico, as recomendações
para tratamento de terceiros molares
assintomáticos impactados são3(C):
• Se o paciente tem menos de 30
anos, os terceiros molares podem
ser monitorados anualmente através
de uma radiografia e exame clínico.
• Se o paciente tem entre 14 e 30
anos e a formação radicular está a
pelo menos ½ a 2/3 completa, o cirurgião-dentista deve revisar as opções de tratamento incluindo os riscos e benefícios. O encaminhamento

Situações (3º molar)

Erupcionado

a um cirurgião bucomaxilofacial para
consulta pode ser feito, se indicado.
• Se há múltiplos terceiros molares
presentes, o CD clínico geral ou o
cirurgião oral pode ser consultado
quanto a possibilidade de remoção de todos os terceiros molares
simultaneamente3(C).
Os cirurgiões-dentistas clínicos gerais e bucomaxilofaciais só podem
confiar na experiência clínica, levando em consideração as preferências
e valores do paciente sobre o assunto, com o objetivo de tomar decisão
quanto ao tratamento de indivíduos
aos seus cuidados1(A). Os prós e
contras devem ser pesados e a decisão cirúrgica ou de preservação do
dente assintomático deve ser conjunta entre o cirurgião e o paciente.

Semi Erupcionado

Paciente optou por tratamento
conservador, após orientação
Dente assintomático e livre de doenças
Condição sistêmica desfavorável preexistente
Pericoronarite isolada
Idade (ver orientações no texto)
Alto risco de danos a estruturas
anatômicas importantes
Bifosfonatos (uso atual ou histórico de uso)
Após radioterapia de cabeça e pescoço
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CONTRA INDICADO

Não Erupcionado

Situações (3º molar)
Cárie não restaurável
Endodontia não tratável
Periodontia não tratável
Fratura coronária/radicular
Finalidade protética/ortodôntica
Extrusão

Erupcionado
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Semi Erupcionado

Não Erupcionado

✓
✓
✓

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

✓

✓

Não se aplica

Não se aplica

Pericoronarite recorrente

Não se aplica

✓

Não se aplica

Ausência de antagonista

✓

X

Não se aplica

Reabsorção externa da raiz do dente adjacente

X

Reabsorção interna/externa

✓

✓
✓

✓
✓

Dente em traço de fratura mandibular, dificultando ou impedindo sua redução

✓

✓

✓

Dentes acometidos por lesões
patológicas a serem enucleadas

✓

✓

✓

Infecção aguda/crônica (quando indicada a extração)

✓
X

Não se aplica

Finalidade de transplante

X

✓
✓
✓

✓

Cárie na distal do 2º molar

Interferência em cirurgia de
reconstrução ou cirurgia ortognática

✓

✓

✓

Remoção profilática, quando indicada: transplantes de órgãos, implantes aloplásticos, quimio e radioterapia)

✓

✓

✓

Controle ou limitação da doença periodontal

✓

✓

Não se aplica

✓
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dedo de prosa

Odontologia para a terceira idade:
saúde bucal e qualidade de vida
A população idosa atual no Brasil, de acordo com dados do IBGE, corresponde a
22,9 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 11% dos brasileiros têm 60
anos de idade ou mais. Esse número deve triplicar nas próximas duas décadas

A saúde bucal influencia diretamente
na qualidade de vida do idoso.

O cirurgião-dentista
deve estar atento à manifestação de uma série
de doenças preexistentes, algumas de caráter
crônico, como diabetes,
artrites – que podem
dificultar a higienização
oral -, além de quadros
depressivos e doenças
cardiovasculares.
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A anamnese farmacológica é também importante, posto que a maioria desses pacientes faz uso de medicamentos.
As estruturas bucais refletem alterações decorrentes do envelhecimento e, estabelecido o diagnóstico, a
Odontologia colabora para a restituição da capacidade mastigatória e
o reequilíbrio facial, fatores que impactam na qualidade nutricional e aspectos fonéticos, contribuindo para a
socialização e melhora da autoestima
dos pacientes da terceira idade.
Para elucidar mais a temática, conversamos com a médica geriatra e

presidente da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia – Seção São Paulo (SBGG-SP), Renata
Nogueira Salles, e com a cirurgiã-dentista especialista em Odontogeriatria pelo Conselho Federal de
Odontologia (CFO) e mestre em Gerontologia pela PUC, Mirtes Helena
Mangueira da Silva Dias.

Qual a área de competência
da Odontogeriatria e quando é adequado um clínico
encaminhar o paciente ao
especialista?
A Odontogeriatria atende pacientes acima de 60 anos, tanto os que
apresentam envelhecimento fisio-

Pacientes com doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson
e a demência de Alzheimer em fases
mais avançadas também necessitam,
muitas vezes, de tratamento odontológico e orientações de cuidados de
higiene que os cuidadores devem ter.

Existem serviços especiais
para pacientes que não possuem acesso à consultório
particular?

lógico (senescência), como aqueles
que têm alguma patologia associada (senilidade). O clínico geral deve
encaminhar o paciente ao especialista, pois mesmo que ele não tenha
nenhuma alteração sistêmica, as
mudanças fisiológicas do processo de envelhecimento bucal já estão presentes, em maior ou menor
grau, de maneira que o odontogeriatra irá tratá-lo com maior competência e segurança.

Sabe-se que os idosos têm
algumas doenças que podem afetar a cavidade bucal.
Baseado nisso, quais as enfermidades que mais afetam
essa população?
A HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), doença muito comum em
idosos, necessita do uso de hipertensivos para seu controle, mas eles
podem interferir na redução fisiológica do fluxo salivar, causando a xerostomia. Outras enfermidades são a
desidratação, a síndrome de Sjögren
(mais comum em pessoas idosas do
sexo feminino) e a radioterapia de
cabeça e pescoço, em que a xerostomia também está presente, o que
prejudica a remineralização dos dentes, lubrificação e proteção dos tecidos bucais. O diabetes mellitus, comum em idosos, também apresenta
manifestações bucais, como a xeros-

tomia, a gengivite e a periodontite.
Estas patologias podem estar presentes em pacientes não diabéticos,
porém nos diabéticos elas são bem
mais agressivas.

Os pacientes geriátricos apresentam maior
prevalência de cáries e
doença periodontal, bem
como maior índice de
edentulismo, interferindo
na saúde bucal e, consequentemente, na saúde
geral.
Quais os medicamentos de
uso mais frequente em idosos e quais as complicações
que podem trazer?
Os antidepressivos do tipo tricíclico,
amitriptilina e nortriptilina podem
causar xerostomia (boca seca).
Medicações anticoagulantes e antiagregantes plaquetários também
podem aumentar o risco de sangramentos durante procedimentos
odontológicos.

Um paciente portador de
Parkinson ou outra doença
neurodegerativa pode ser
tratado? Quais os cuidados?

Sim, os serviços de Assistência Domiciliar, que levam atendimento ao paciente sem ele sair de casa, cuidando
da saúde e bem estar do idoso.

Quais as principais características e atitudes que um
odontogeriatra precisa ter
ao atender um idoso?
Além da competência técnica, deverá ter uma visão gerontológica do
paciente idoso, ou seja, na sua totalidade: biopsicossocial. Como também deve incluí-lo nas decisões, bem
como seus familiares, se necessário.

De que maneira o cirurgião-dentista pode aprimorar seu
atendimento à faixa etária
idosa?
Hoje, o sentido da Geriatria está
mais amplo, pois, além do tratamento, existe a preocupação com
a prevenção e a manutenção da
saúde. E a Gerontologia possibilita
ver o envelhecimento de uma forma
global, com a integração de profissionais que têm a finalidade de cuidar de pessoas idosas e contribuir
para a qualidade de vida delas.
O aprimoramento poderá vir com a
integração das sociedades e conselhos profissionais, participação em
eventos científicos relacionados ao
envelhecimento e com a integração
do cirurgião-dentista às equipes interdisciplinares.
CONEXÃO UNNA | Abr / Mai / Jun 2015
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matéria de capa

Tecnologias CAD/CAM:
o futuro da Odontologia?
Sinônimos de qualidade e precisão, esses Sistemas reduzem o tempo de
confecção das próteses, melhoram a reprodutibilidade, diminuem custos,
substituem a infraestrutura metálica e melhoram a resistência mecânica e
a estética. Não é à toa que o emprego de usinagem das próteses cerâmicas
parciais ou totais é um mercado em expansão no Brasil.
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A crescente busca pela excelência no
diagnóstico e no tratamento das alterações do complexo bucomaxilofacial
tem propiciado enormes avanços na
área da Odontologia, principalmente em relação às próteses dentárias,
cada vez mais naturais, confortáveis
e duráveis.
A união com materiais de ponta que
surgem no mercado permite resultados antes inimagináveis, como os
conseguidos através das tecnologias
CAD/CAM, que tornaram-se uma realidade nas clínicas odontológicas e
nos laboratórios especializados.
Essas ferramentas, que também são
muito utilizadas em outras áreas, a
exemplo da Engenharia, têm o objetivo de aprimorar os processos convencionais, como a produção de restaurações indiretas, coroas, pontes
e facetas, além de auxiliar na fabricação de próteses totais e próteses
sobre implantes.
CAD/CAM baseia-se na associação de
três diferentes tecnologias: a primeira CAI (Computer Aided Inspection)
está relacionada com escâneres 3D
que digitalizam imagens de modelos ou até diretamente da boca com
escâneres intraorais; a segunda CAD
(Computer Aided Design) é o software
que permite o desenho de uma estrutura protética em um computador e
é responsável, posteriormente, pela
comunicação entre os equipamentos
CAD/CAM; por fim, a CAM (Computer
Aided Manufacturing), equipamento
de manufatura ou fresagem.

to na confecção de infraestruturas e
prótese sobre implante, bem como
na composição de próteses sobre remanescentes dentais convencionais.

Cada vez mais requisitada por nossos
pacientes, a velocidade implementada
nos tratamentos,
por meio da adoção
dessas tecnologias,
proporciona aspectos interessantes a
serem levados em
conta pelo cirurgião-dentista.
“O fato de se eliminar do processo
de confecção passos laboratoriais
manuais, que são delicados e dispendiosos, agiliza consideravelmente sua
execução. Soma-se a essa vantagem
a redução no tempo de tratamento
e no número de sessões”, explica o
especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial, em Prótese Dental e em
Implantodontia, Dr. Fernando Esgaib
Kayatt, que é autor do livro Aplicação
dos Sistemas CAD/CAM em Odontologia Restauradora.

Para a indústria, como um todo, os
benefícios da engenharia computadorizada incluem alta precisão, protocolo de fabricação simplificado e
mínima intervenção humana, vantagens que fizeram com que os CAD/
CAM fossem incorporados à Odontologia Reabilitadora.

A precisão dos sistemas tem sido
comprovada a cada trabalho desenvolvido. Segundo o Dr. Kayatt, é
cada vez mais simples obter pilares
(intermediários) e/ou estruturas protéticas por meio de sistemas CAD/
CAM. Ou seja, intermediários individualizados seguros e comparáveis
em adaptação aos pré-fabricados,
que são tão bem adaptados quanto
os produzidos industrialmente. Além
disso, possíveis distorções do enceramento, inclusão, fundição e solda,
presentes ao processo convencional,
são eliminadas.

Atualmente, esses sistemas são sinônimos de qualidade e precisão, tan-

Outro ponto destacado por ele é
que a necessidade estética atual tem

feito com que os profissionais busquem materiais que mimetizem a
estrutura dentária e a precisão que
os CAD/CAM proporcionam fazem
deles tecnologias ideais.
“Os critérios para escolha dessas ferramentas são fundamentais para o
resultado dos trabalhos clínicos. O
grau de personalização e reprodutibilidade dessa peça atingiu alto grau
de sofisticação”, comenta.
Também é apontada como vantagem os benefícios desses sistemas
nos tratamentos cirúrgicos, uma vez
que possibilitam a obtenção de guias
cirúrgicos com um planejamento reverso. Desta maneira, o resultado do
processo poderá ser observado antes mesmo de sua realização, evitando que o procedimento tenha uma
conclusão não satisfatória.
Contudo, vale pontuar também que
o custo dessas tecnologias não é tão
acessível quanto já poderia ser. “O
que se deve ressaltar é que isso é só
questão de tempo, já que no início
as tecnologias são caras e depois seguem por um caminho de redução
de custo e também de melhora”,
explica o Doutor em Engenharia e
coordenador da Divisão de Tecnologias Tridimensionais do Centro de
Tecnologia da Informação Renato
Archer, Jorge Vicente Lopes da Silva.
O CTI, localizado em Campinas (SP)
e ligado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, desenvolve
o programa ProMed (Tecnologias 3D
para a Saúde), com várias ações na
área da saúde, incluindo o segmento
odontológico, no qual são pesquisadas infraestruturas para reabilitação
oral, guias cirúrgicas de alta precisão
e a simulação computacional de dispositivos odontológicos, utilizando
e desenvolvendo a modelagem 3D
CAD de anatomias e dispositivos customizados, o tratamento de imagens
odontológicas, a Engenharia Auxiliada
por Computador (Computer-Aided
Engineering) e a impressão 3D.
CONEXÃO UNNA | Abr / Mai / Jun 2015
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nejamentos e dispositivos especiais
para reabilitação oral. O processo se
inicia ao coletar dados do paciente,
fazer um planejamento cirúrgico e
guias para serem colocadas na boca.
Em seguida, a broca é passada e perfura na profundidade e angulação anteriormente calculadas. Este processo
é denominado de cirurgia guiada.
De acordo com o Dr. Jorge, novidades podem ser esperadas não só para
área odontológica, com um todo,
mas também para outros setores. “No
futuro, que esperamos não esteja tão
distante, já haverá a possibilidade de,
por exemplo, criar substitutos biológicos, como osso, em equipamentos
similares aos atuais de impressão 3D.
Temos realizado pesquisa sobre o
tema no Instituto em parceria com
várias organizações.”

Tipos de CAD

Mercado e tendências
A tendência no mercado odontológico é uma maior variedade de materiais para o uso em Odontologia CAD/
CAM do que para a Odontologia convencional, além desses instrumentos
serem de melhor qualidade, uma vez
que estão isentos de impurezas.
De acordo com Dr. Lopes, no mercado, existem diversos tipos de sistemas
CAM que são usados na Odontologia,
a exemplo do Cerec, um dos mais conhecidos, que realiza a usinagem de
uma peça de cerâmica para criar a coroa de um dente; e de novas tecnologias de impressão 3D, que produzem,
diretamente, além de guias cirúrgicas
para o posicionamento preciso de implantes, estruturas e dispositivos mais
complexos, proporcionando ganhos
de custo e tempo.
Segundo Dr. Lopes, a impressão 3D
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também tornou o processo mais evidente e com um potencial maior do
que era feito anteriormente, do ponto de vista de possibilidades de uso,
flexibilidade e customização, pois faz
a produção direta e personalizada de
uma peça mais complexa. Com as
ferramentas CAD/CAM e esse tipo
de impressão, o cirurgião-dentista
consegue se preparar melhor, já que
existem dispositivos e ferramentas
que fazem a diferença na qualidade
do tratamento.
“Desse modo há uma abertura de
horizonte, uma perspectiva grande
na área odontológica para aplicações
especiais, por exemplo, na parte de
implante e/ou de estruturas para implante”, contextualiza o engenheiro.
O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer utiliza esse tipo de
tecnologia, por exemplo, para realizar
pesquisas e desenvolvimentos de pla-

As unidades de CAD em que são realizadas os projetos das próteses dentárias, em Odontologia convencional
chamados de enceramento, podem
ser divididas em CAD indireto ou de
laboratório e CAD direto, de consultório ou intraoral.
Ambos os tipos iniciam a captura (escaneamento) e confecção de
modelos digitais montados em um
articulador virtual, que pode ou não
fazer movimentos de lateralidade.
No caso do CAD indireto é a forma
de escaneamento, em bancada, para
captura das imagens em diferentes
situações, dos modelos de gesso e
registros, obtidos tradicionalmente.
Esse tipo de equipamento e software
está voltado para o técnico em prótese dentária.
Já o CAD direto é a aquisição de imagens da arcada dentária com câmera intraoral dispensando moldeiras e
material de moldagem convencional,
sendo esse equipamento e software
voltado ao cirurgião-dentista.

Passo a passo do planejamento virtual

Administração

Captura

Modelo 1

Modelo 2

Desenho

Fresadora

Crédito: Imagens cedidas pelo Dr. Fernando Esgaib Kayatt
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gestão de consultório

Como se planejar para a declaração
do Imposto de Renda 2015
Neste período, as dúvidas com relação ao IR ficam mais frequentes. Por isso, a cada ano, fazse necessário que um número maior de profissionais saiba sobre o assunto para que possa
minimizar os possíveis transtornos de uma informação mal interpretada

O objetivo da declaração do Imposto
de Renda é, de um modo geral, fazer
o resumo das movimentações financeiras e patrimoniais entre o período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de cada ano. E, para não deixar de
lado alguns benefícios fiscais que aumentariam as chances de restituir o
imposto de renda recolhido ou retido antecipadamente, o contribuinte
pode fazer um bom planejamento
tributário para declaração.
De acordo com o contabilista e cirurgião-dentista, Dr. Luis Carlos Grossi, geralmente a maior dúvida dos
colegas é quanto aos rendimentos
recebidos como pessoa física de pacientes particulares; de planos odontológicos e de ambos os casos.
“Dependendo da forma em que a
pessoa jurídica remunera o profissio-
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nal (sócio), todos esses rendimentos
serão considerados tributáveis na
declaração do IR e poderão gerar
mais imposto a recolher, além dos
eventuais retidos na fonte, ou, também, restituir menos do que poderia
se fizesse um planejamento tributário adequado”, explica.

O primeiro passo para o
cirurgião-dentista fazer
um planejamento é definir
qual a melhor forma de
exercer sua atividade,
seja como pessoa física
ou pessoa jurídica, ou até
mesmo utilizando as duas
maneiras.

Na visão de Dr. Grossi, um bom planejamento pode levar a uma considerável
economia financeira em diversos sentidos, como por exemplo um recolhimento menor de impostos.
“As vantagens de se planejar são inúmeras, refletindo, inclusive, na vida
particular do profissional. Porém, ele
precisa ser feito individualmente, a partir das necessidades e dos objetivos que
podem ser: regularizar e organizar a situação pessoal; simplesmente recolher
de uma melhor forma os impostos; e/
ou por exigência de algum plano odontológico, de cada profissional, entre outros”, completa.
Antes de começar a elaborar a declaração do IR, Dr. Grossi aconselha que o
contribuinte prepare toda a documentação com antecedência, cheque as
informações e verifique se não está fal-

tando algum dado, inclusive por meio
de um check-list com as informações
prestadas nos anos anteriores. Além
disso, ele recomenda que o profissional
relacione todas as suas receitas, contribuições pagas ao INSS e todas as suas
despesas mensais, entre outros aspectos, e que também seja avaliada a melhor forma de declarar, seja no modelo
simplificado ou completo.

Mudanças para 2015

No caso do profissional autônomo e
que fez de modo correto a apuração do
carnê leão durante o ano, utilizando da
escrituração do livro caixa, o mais vantajoso é optar pelo modelo completo.

Além disso, a entrega da declaração deste ano poderá ser feita por
meio do programa de transmissão
Receitanet, disponibilizado no site
da Receita Federal, para a pessoa
que possuir certificado digital, e
também por meio do serviço “Fazer
Declaração” disponível para tablet e
smartphone.

Os cuidados básicos na hora do cirurgião-dentista fazer sua declaração de
IR são: estar atento ao prazo de entrega, que se encerra às 20h do dia 30 de
abril de 2015; entregar a declaração
exclusivamente pela internet; declarar
rendimentos e informações de dependentes; checar se há duplicidade na entrega dos dados dos dependentes, sendo informados por mais de um titular;
e sinalizar o número correto do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) das
despesas relacionadas na declaração.
“Por incrível que pareça, um cuidado
simples, como verificar atentamente
ao que foi preenchido e não cometer
erros de digitação, faz toda a diferença. Afinal, qualquer ponto ou vírgula fora do lugar pode fazer com
que os valores informados sejam
diferentes dos declarados pela fonte
pagadora ou operadora de plano de
saúde”, acrescenta Dr. Grossi.

Fique atento: deve
declarar despesa com
aparelho ortodôntico,
apenas se estiver
incluso nos honorários
do profissional

Desde novembro do ano passado, a
Receita Federal lançou um aplicativo, que pode ser instalado em computadores, smartphones e tablets,
permitindo que o contribuinte lance
mensalmente suas finanças e que seja
feito um rascunho da declaração de
2015.

Em atendimento a Instrução Normativa RFB nº 1531 de dezembro
de 2014, qualquer profissional autônomo, médico, cirurgião-dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta,
entre outros, a partir deste ano,
fica obrigado a colocar em todos
os seus recibos o CPF dos titulares que pagarem os serviços oferecidos, bem como seu código de
ocupação (para o cirurgião-dentista o número é 226). Caso essas
informações não sejam utilizadas,
o profissional não conseguirá fazer
a declaração de imposto de renda
2016/2015.
“Esse procedimento já acontece no
caso do profissional que presta serviço como Pessoa Jurídica, ou seja, as
notas fiscais emitidas aos pacientes
devem ter o CPF dos titulares que pagarem os serviços oferecidos”, pontua Dr. Grossi.
Anualmente a Pessoa Jurídica prestadora de serviços de saúde é obrigada
a entregar para a Receita Federal a
DMED com essas informações, a não
entrega gera multa de R$ 5.000,00.
O governo procura fazer o máximo

de cruzamento de informações possíveis dos declarantes.
A DMED, cujo prazo final de entrega venceu no último dia útil do mês
de março, deve necessariamente ter
contemplada as seguintes informações relativas ao ano de 2014: o número de inscrição do CPF e o nome
completo do responsável pelo pagamento e do beneficiário do serviço, além dos valores recebidos de
Pessoas Físicas, individualizados por
responsável pelo pagamento.

Com relação à referência entre o profissional que, como nós,
presta serviços como
Pessoa Jurídica e as informações que devem
ser levadas a Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física,
podemos destacar que
a PJ deve informar a
Receita Federal a remuneração paga aos
seus sócios que, por sua
vez, devem colocar a
mesma informação em
suas Declarações de
Imposto de Renda PF.
Esta informação pode ser um rendimento tributável ou não, além de
todas as deduções possíveis.
No caso de rendimento a título de
distribuição de lucros isentos e não
tributáveis é importante estar atento quanto à correta distribuição pela
Pessoa Jurídica. Vale lembrar que
este ano a Receita Federal está atenta a este tipo de informação com os
devidos cruzamentos de dados.
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calendário

4º Fórum Rede UNNA – Internacional será
em outubro, com aval de quem já participou
Iniciativa, que faz parte do calendário anual da organização, teve o processo de seleção
aprimorado e já tem a confirmação de renomados palestrantes

Com o intuito de valorizar de forma
única os cirurgiões-dentistas credenciados que se destacam pela qualidade de atendimento e tratamento
ao beneficiário, a Rede UNNA criou,
em 2012, a primeira edição do Fórum
Rede UNNA-Internacional. Para prestigiar e reconhecer o empenho desses
profissionais também foi desenvolvida uma programação especial, como
o fórum científico internacional, que
conta com renomados palestrantes
nacionais e internacionais.
Além disso, a organização busca promover uma grande experiência aos
convidados, escolhendo o resort, as
atividades promovidas e um local
que proporciona conforto e comodidade. O evento promove também
a integração entre os participantes e
os executivos do Grupo OdontoPrev,
presentes na ocasião.
Após o sucesso da 1ª edição, o Fórum tornou-se um evento fixo no calendário da organização e com avanços em diversos aspectos, buscando
sempre a satisfação dos convidados.
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O processo de seleção, por exemplo,
foi aprimorado para manter o foco
na qualidade do atendimento. Neste
ano, a avaliação será composta pela
nota da pesquisa de satisfação realizada pelo Instituto Datafolha e respondida pelos beneficiários, além de
levar em consideração a quantidade
de beneficiários atendidos no resultado final. No caso de empate, o tempo de credenciamento com o Grupo
OdontoPrev definirá o selecionado.
Todos os credenciados há mais de um
ano na rede, ativos e que possuem
atendimento no período apurado
têm condições de serem contemplados. Na pesquisa de satisfação,
os questionamentos referem-se aos
aspectos notados pelo beneficiário,
como a facilidade no agendamento
de consultas, atendimento em hora
marcada e cortesia do cirurgião-dentista. Portanto, a qualidade no atendimento e a atenção com o beneficiário fazem toda a diferença.
Cabe destacar que credenciados participantes em outras edições concorrem

igualmente. Um bom exemplo foi o
que ocorreu na edição de 2014, quando 17 credenciados estiveram no evento nos anos anteriores. A Dra. Renata
Abreu Venâncio, que participou de todas as edições, cita a importância do
reconhecimento por parte dos beneficiários e da Rede UNNA. “Ter participado dos três eventos do Fórum Rede
UNNA foi uma satisfação muito grande. Agradeço aos meus pacientes e a
iniciativa da Rede UNNA por dar voz
aos beneficiários para que eles possam
reconhecer nosso trabalho, feito com
tanta dedicação e carinho. Os eventos
foram todos excelentes e quem participou teve a oportunidade de conhecer
outros profissionais, trocar experiências e sentir o carinho da equipe Rede
UNNA conosco”, comentou.
A edição 2015, marcada para os dias
16 a 18 de outubro no Hotel Transamérica, além do convidado especial
Dr. Bruce Donoff, reitor da Harvard
School of Dental Medicine, já tem a
confirmação de renomados palestrantes, como a Dra. Marina H. C. Gallottini, coordenadora do CAPE e professora titular da Disciplina de Patologia
Bucal na Faculdade de Odontologia
da US; o Dr. German Oscar Gallucci,
Presidente Interino do Departamento
de Pós-graduação em Implantodontia
da Universidade de Harvard (EUA), e o
alpinista Waldemar Niclevicz, o primeiro brasileiro a escalar o Everest.
Novas informações sobre o Fórum
edição 2015, como o regulamento e
a grade completa de palestrantes do
evento, poderão ser obtidas no Portal
Rede UNNA de notícias:
www.redeunnadenoticias.com.br.

UNNA CULTURA leva, por meio do teatro,
entretenimento a todos os credenciados
Para assistir os espetáculos aqui apresentados e outros que surgirão no decorrer do
ano, basta acessar o portal www.redeunnadenoticias.com.br e reservar os ingressos
“Barbaridade” mostra um retrato bem-humorado e produtivo da terceira idade

Personalidade polêmica e arrebatadora da TV, Chacrinha vira
tema de produção teatral em cartaz em São Paulo

Esse espetáculo formato pelos três
maiores autores brasileiros, Luis Fernando Veríssimo, Ziraldo e Zuenir Ventura,
com texto de Rodrigo Nogueira (baseado na criação do trio) e direção de José
Lavigne, estreou em 19 de março no Teatro Oi Casa, no Rio de Janeiro.
A comédia musical tem a missão de informar o público que na terceira idade
também é hora de celebrar aquele tempo da vida em que você se permite ser
quem quiser - sem vergonha, sem impedimentos, sem medos.
O elenco reúne 18 atores, sendo encabeçado por Susana Vieira, Osmar Prado,
Edwin Luisi, Marcos Oliveira e Guilherme
Leme Garcia. Já a trilha sonora é composta por mais de 30 canções (com
medleys) que vão desde o funk até Frank
Sinatra, além de algumas paródias.
Os credenciados da Rede UNNA têm até
14 de junho para assistirem o espetáculo.

Com sucesso absoluto no Rio de Janeiro, sendo visto por 80 mil espectadores,
“Chacrinha, o musical” chegou a São Paulo no final de março, no Teatro Alfa.
Com texto de Pedro Bial e Rodrigo Nogueira e direção teatral de Andrucha
Waddington, o musical emociona a plateia pelo carisma e semelhança com o
Velho Guerreiro, e mostra a trajetória do apresentador desde sua infância em
Surubim, Pernambuco, até o auge da carreira na TV Globo.
Dois atores dão vida ao protagonista: Stepan Nercessian interpreta o Chacrinha
consagrado no rádio e na TV, enquanto Leo Bahia incorpora o jovem Abelardo
Barbosa. Completam o elenco 22 atores-cantores-bailarinos, que dão vida a
familiares do Velho Guerreiro e personalidades que fizeram parte da vida do
apresentador como Boni (Saulo Rodrigues) e Elke Maravilha (Mariana Gallindo).
O espetáculo poderá ser visto gratuitamente pelos credenciados da Rede
UNNA entre os meses de abril a julho.

Os ingressos são disponibilizados semanalmente e cada credenciado pode obter até dois por espetáculo. A retirada dos bilhetes acontece no local da peça. O teatro e organizadores recomendam a chegada com 30 minutos de antecedência ao horário
do espetáculo.
Para mais informações, fique atento aos comunicados e/ou acesse o Portal Rede UNNA de Notícias:
www.redeunnadenoticias.com.br.
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pesquisas e tendências

Interação de nanopartículas de hidroxiapatita funcionalizadas com o tecido dentinário
Tese da Dra. Flávia Kazue Ibuki apresentada à Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo
A Hidroxiapatita (HA) é o principal
constituinte mineral de ossos e dentes,
e tem sido foco de grande interesse
na Biomedicina devido sua excelente
biocompatibilidade e bioatividade, em
especial para aplicação em implantes
dentários e Ortopedia.
Na Odontologia, estudos mostram o
sucesso do uso de Nanopartículas (NP)
de HA para tratamento de hipersensibilidade dentinária, remineralização de
lesões de cárie em esmalte, reparação e
prevenção de lesões de erosão iniciais.
No entanto, existem evidências que o
tamanho do cristal desempenha um
papel essencial na formação dos tecidos duros e possui significante influência nas propriedades intrínsecas destes
cristais, incluindo solubilidade e, consequentemente, biocompatibilidade.

Este trabalho teve
como objetivo
verificar a síntese
e caracterização
de nanopartículas
de hidroxiapatita
funcionalizadas e
avaliar a inﬂuência
de sua aplicação no
processo adesivo em
dentina.
Nanopartículas de HA com diferentes
tamanhos e morfologia foram sintetizadas pelo método de precipitação
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em solução aquosa. Foi investigada a
influência de dois novos ligantes, Ácido Deoxicólico (AD) e Ácido Abiético
(AB), no preparo da NP de HA. As NP
foram caracterizadas através das análises de espectroscopia por Dispersão
de Raios X (EDX), Difratometria de
Raios X (DRX), Espalhamento de Luz
Dinâmica (DLS), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia de Força Atômica (AFM).
Os resultados mostraram que a adição destes ligantes alteram a morfologia, mas não o arranjo cristalino da
HA. Para o estudo da interação das
NP de HA com o colágeno foi utilizado a NP modificada por AD. Para análise da influência da aplicação destas
NP durante o procedimento adesivo,
foram utilizados dentes bovinos, separados em quatro grupos: Contro-

le (C), Controle Termociclado (CTC),
Nanopartícula Funcionalizada com
Ácido Deoxicólico (AD) e Deoxicólico
Termociclado (ADTC). Foi feito o teste
de cisalhamento 24 horas depois da
realização do procedimento adesivo e
após a termociclagem (10 000 ciclos).
Foram obtidas imagens da interface
adesiva antes e depois da termociclagem, através da Microscopia Confocal Raman.
Após os testes, foi verificado um aumento nos valores da resistência de
união inicial do grupo AD quando comparados ao grupo C, e a manutenção
do valor após a ciclagem térmica no
grupo ADTC que foi estatisticamente
superior ao grupo CTC (p<0,05). Não
foi observada alteração no padrão da
camada híbrida formada, mostrando
um possível benefício da utilização deste nanomaterial na Odontologia.

Sequência mostrando o descarte da raíz, confecção de um molde com
silicone de condensação para o embutimento da coroa em resina acrílica.

Conclusões
Diante dos resultados obtidos, podemos concluir:
• Obtivemos êxito na síntese de nanopartículas de hidroxiapatita com as
metodologias aplicadas
• A adição de ligantes modificou a morfologia dos cristais de hidroxiapatita
sem alteração do padrão de rede cristalográfica
• Os ensaios mecânicos demonstraram que a utilização da hidroxiapatita
funcionalizada pelo ácido deoxicólico elevou os valores de resistência de
união inicial e preveniu a redução dos valores de resistência de união após a
ciclagem térmica, quando comparadas ao grupo controle.

informe unna

Atenção ao procedimento operacional
e a nova edição do Projeto Vida Legal
Credenciados devem ficar atentos as alterações no preenchimento de guia para os
procedimentos odontológicos realizáveis por arcada e para as regras do Projeto Vida Legal
Procedimentos realizados em
arcadas passam a ser informados segundo nova regra do Padrão TISS, da ANS
Por determinação da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), para a
Troca de Informações em Saúde Suplementar (TISS), houve alteração no preenchimento dos procedimentos odontológicos realizáveis por arcada.
Assim, a partir de agora quando o procedimento for realizado em uma arcada, o cirurgião-dentista precisa informar
o código, a descrição do procedimento
e a região (AS = Arcada Superior ou AI
= Arcada Inferior). Acompanhe a lista
nos quadros abaixo:

Código

Projeto Vida Legal
A edição 2015 do Projeto Vida Legal já está em vigor e terá validade até 31 de
dezembro deste ano. A iniciativa é realizada em parceria com a FAHZ/AMBEV – Fundação Zerrener e visa investir na prevenção em saúde bucal. Durante a campanha,
alguns eventos de prevenção estão isentos de coparticipação (vide quadro abaixo).
Eventos isentos de coparticipação durante a campanha
Consulta e aplicação tópica de flúor - toda boca (até 15 anos)

00.900.025

Controle de placa bacteriana (por sessão) - consulta índice de placa
e índice de sangramento

00.900.026

Consulta e orientação de higiene bucal

00.900.027

Consulta e profilaxia por arcada

00.900.028

Consulta e raspagem supragengival com profilaxia por arcada

00.900.030

Para mais informações, entre em contato pelos e-mails suporteaodentista@redeunna.com.br e suporteaodentistarj@redeunna.com.br, ou por meio dos telefones 3003
8662 e 0800 776 8662.

Descrição do evento

Código

Descrição do evento

82.000.190

Aprofundamento/aumento de vestíbulo

85.300.071

Tratamento de gengivite necrosante aguda - GUNA

82.000.255

Biópsia de lábio

00.900.014

Consulta e profilaxia por arcada

82.000.883

Frenulectomia labial

85.400.033

82.000.905

Frenulotomia labial

Conserto em prótese parcial removível (em consultório e em laboratório)

82.001.103

Punção aspirativa na região bucomaxilofacial

85.400.050

Conserto em prótese total (em consultório e em laboratório)

82.001.154

Reconstrução de sulco gengivo-labial

85.400.580

Jig ou Front-Plato - órtese reposicionadora

82.001.367

Remoção de odontoma

85.400.246

Órtese miorrelaxante (placa oclusal estabilizadora)
Placa de acetado para clareamento caseiro

82.001.553

Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles na região bucomaxilofacial

85.100.072
85.400.378

82.001.588

Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos ósseos/cartilaginosos na região bucomaxilofacial

Prótese parcial removível com encaixes de precisão
ou de semi-precisão

85.400.386

Prótese parcial removível com grampos bilateral

Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos ósseos/cartilaginosos na região bucomaxilofacial

85.400.394

82.001.596

Prótese parcial removível provisória em acrílico com
ou sem grampos

Tratamento cirúrgico para tumores odontogênicos
benignos – sem reconstrução.

85.400.408

Prótese total

82.001.634

85.400.416

Prótese total imediata

85.400.017

Ajuste oclusal por acréscimo

85.400.424

Prótese total incolor

85.400.483

Reembasamento de prótese total ou parcial - imediato
(em consultório)

85.400.491

Reembasamento de prótese total ou parcial - mediato
(em laboratório)

81.000.383

Radiografia oclusal

85.400.025

Ajuste oclusal por desgaste seletivo

83.000.097

Mantenedor de espaço fixo

83.000.100

Mantenedor de espaço removível

00.900.020

Consulta e raspagem supragengival por arcada (manual e/ou ultrasom) com profilaxia

CONEXÃO UNNA | Abr / Mai / Jun 2015

17

responsabilidade social

Lançada edição 2015 da Campanha
de Consumo Consciente de Energia
Além de contribuir com o uso adequado desse recurso, você poderá ganhar prêmios. A
iniciativa denota a preocupação da organização sobre a escassez das fontes de energia
da OdontoPrev (Av. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, 939 - 13º andar Edifício
Jatobá, Torre II – Tamboré– Barueri – SP
– CEP 06460-040). Vale pontuar que somente os responsáveis legais da clínica
e/ou proprietários poderão ser premiados. Além disso, reduções de consumo
médio abaixo de 20% não serão consideradas para fins de premiação.

Comprometida em compatibilizar suas
atividades com a conservação do meio
ambiente, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável,
a OdontoPrev, tradicionalmente, investe e incentiva uma séria de ações
voltadas ao consumo consciente, inclusive o energético.
Nesse contexto, lançou no começo de
março a edição 2015 da Campanha de
Consumo Consciente de Energia Elétrica. Você, credenciado Rede UNNA, tem
até o dia 31 de maio para efetuar sua
inscrição no Portal Rede UNNA de Notícias (www.redeunnadenoticias.com.br).
Os cinco credenciados que atingirem
a maior redução percentual (média de
consumo de energia – em kWh) no
período de apuração serão premiados
com um vale-compras de R$ 1.000,00
cada. Os ganhadores serão comunicados em julho de 2015.
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Período de Apuração

Para efeito de
premiação, será
comparado o
consumo do
trimestre de
dezembro de 2014
a fevereiro de 2015
com o trimestre de
março a maio deste
ano.
Para isso, os credenciados inscritos deverão encaminhar até o próximo dia 30
de junho uma imagem ou cópia de suas
contas de energia elétrica referentes ao
período em apuração para o e-mail meioambiente@odontoprev.com.br ou pelo
Correio para a área de Sustentabilidade

Dicas de como reduzir o consumo de
energia elétrica em seu consultório:
• Use o equipamento de esterilização na capacidade máxima
para evitar o desperdício: realize
a autoclavagem dos instrumentos somente em carga máxima, pois a esterilização térmica consome muita energia.
E lembre-se de que os pacotes devem
ser acomodados com espaço suficiente
para a circulação do vapor.
• Desligue a chave geral da cadeira odontológica quando o equipamento não estiver sendo usado: a
utilização de equipamentos automáticos, ou seja, posição de trabalho e volta
a zero despende menos tempo na movimentação, consumindo menos energia.
• Desligue o reﬂetor sempre que
for realizado algum procedimento extraoral: utilize, preferencialmente, o refletor com comando no pé da
cadeira, o que facilita seu desligamento.
• Use corretamente os motores
e equipamentos odontológicos:
os de capacidade muito baixa podem
sofrer sobrecarga, e os muito potentes
acabam consumindo mais eletricidade
do que o necessário.
Fonte: Sebrae

Com o EasyDental
sua mobilidade
não tem limites.
Mas tem 40% de desconto
para credenciados UNNA.

Com o EasyDental 8.0 você integra seu consultório com o software para
Windows e os aplicativos para iPad e iPhone. Aproveite a exclusiva condição
para credenciados UNNA e solte as amarras da gestão eficiente.

Windows
iPad
iPhone

Desconto de 40% exclusivo para associados UNNA. Consulte as condições completas em nossa central de atendimento (11) 2626-1847.
Windows é marca registrada da Microsoft, assim como iPad e iPhone são marcas registradas da Apple.

O software fácil de usar.

Acompanhe a Easy:

Um ambiente de
aprendizado contínuo
para os credenciados
Rede UNNA
Pelo e-learning Rede UNNA, você tem acesso a
cursos gratuitos de renomados profissionais sobre
os mais diversos temas e especialidades para
assistir quando e onde quiser.

NOVO
CURSO

Como Diagnosticar e Tratar a Doença Cárie
Baseado em Evidências (Odontopediatria)
Docente Prof. Dr. José Carlos P. Imparato

Para assistir a esse curso e conhecer a
grade completa, acesse

www.redeunnadenoticias.com.br

UNNA

