Natal, agosto de 2016 | www.uniodontorn.com.br

informe

Novas instalações da uniodonto/RN
Temos um motivo muito especial para comemorar. No ano
em que completamos 34 anos
de fundação da Cooperativa
aqui no RN, consolidamos
ainda mais nosso espaço no
estado com a aquisição de um
novo prédio ao lado da nossa
sede. Assim, pudemos ampliar
e melhorar o atendimento aos
nossos 60.000 beneficiários e
aos mais de 220 cooperados,
que hoje integram a família
UNIODONTO/RN.

em 1º lugar

odontomóvel

dia c

urgência 24h

Uniodonto-RN é a melhor
operadora do Brasil pelo
segundo ano consecutivo

Consultório moderno para
atendimento odontológico
preventivo nas empresas

A Uniodonto fez uma
campanha para arrecadar
insumos para o hospital

Plantonista 24 horas,
7 dias na semana,
inclusive domingos e feriados

Odonto Informe

2
Palavra do Presidente

Prezado leitor
Quando assumimos a presidência da cooperativa no ano
de 2009, o cenário não era
muito alentador, haja vista que
além da falta de capital necessário para investimentos, verificamos que precisávamos melhorar também a nossa estrutura físico-administrativa.
Na elaboração do nosso primeiro planejamento para o período, colocamos como uma das
prioridades a reforma da nossa
sede e/ou a compra de um novo
imóvel, visando a ampliação das
estruturas físicas da cooperativa.
Com o comprometimento e a
conscientização dos cooperados
de que era necessário fazermos
uma provisão financeira (no
nosso caso, seria a margem de
solvência exigida pela ANS) para
que tal objetivo fosse atingido,
estabelecemos um divisor de
águas para a Uniodonto/RN, pois
a partir de então as sobras de
cada exercício não foram mais
rateadas com os cooperados,
mas passaram a constituir a margem de solvência, e foi através
dessa provisão que pudemos
comprar e reformar o imóvel vizinho à sede da cooperativa.
Tudo isso com recursos próprios!
O novo imóvel já está em
pleno funcionamento, contando com modernas instalações
e com tecnologia e ambiente
voltados principalmente para
um excelente atendimento ao
cliente. Essa aquisição foi a concretização de um sonho antigo,
o que trouxe um diferencial
para a Uniodonto/RN na busca
pelo melhor atendimento e na
valorização do patrimônio dos
cooperados.

Apesar de ainda existirem
motivos para preocupação, devido à grave crise econômica e
política pela qual atravessa o
país, a nossa cooperativa tem
conseguido superar a conjuntura, graças ao planejamento feito
no passado e às necessárias medidas adotadas no presente.
Como no próximo dia 25 de
agosto a Uniodonto/RN completará 34 anos de existência,
durante os quais obtivemos
muitas conquistas e criamos
uma marca referência em plano
odontológico em níveis regional e nacional, desejo que diante de nós estejam tempos de
muito mais prosperidade, vitórias e benefícios para toda a
coletividade.
Neste marco histórico, não
poderia deixar de agradecer a
Deus pelos brilhantes resultados
alcançados, bem como a minha
família, aos diretores, conselheiros, cooperados, colaboradores,
assessores e clientes (tanto pessoas físicas quanto jurídicas).
Um feliz aniversário a Uniodonto/RN e parabéns a todos
os que fazem parte desta família cooperativista!
Eugênio Carlos Araújo
Vice-Presidente

queremos
OUVIR você
Visando em atender melhor os nossos
beneficiários, a UNIODONTO-RN disponibiliza de
um canal de atendimento direto com a
OUVIDORIA, para receber sugestões,
reclamações e dúvidas dos
nossos clientes.
4009-4685 ou pelo site
www.uniodontorn.com.br
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geral

diversão

ações sociais
O SISTEMA UNIODONTO mantém em
todo o Brasil importantes parcerias com
diversas entidades, através do programa
UNIODONTO SUSTENTÁVEL de Responsabilidade Social.
Aqui em Natal, a cooperativa já apoia
há vários anos a SADEF (Sociedade de
Amigos do Deficiente Físico) e o Clube
“América Tigres” de Basquete, ambas as
entidades voltadas aos atletas paralímpico, que têm alcançado grandes vitórias para o esporte potiguar e brasileiro.
Em 2013, também iniciamos um projeto de Responsabilidade Social com a
CASA DO BEM, entidade que atende
crianças e adolescentes do bairro de
Mãe Luiza, em Natal. A UNIODONTO-RN
dá atendimento odontológico a jovens
previamente selecionadas pela direção
daquela entidade.
A nossa cooperativa não visa à busca
incessante do lucro (como acontece
com a maioria dos nossos concorrentes),
a UNIODONTO-RN segue os princípios
que fazem das cooperativas importantes agentes de transformação para as
comunidades nas quais estão inseridas.
Você que faz parte da família UNIODONTO-RN pode se alegrar conosco por
contribuir para levar mais dignidade à
vida de tantos atletas e jovens que estão
fazendo por onde merecerem o apoio
que recebem.

A UNIODONTO-RN, sempre preocupada com a qualidade
do atendimento e a satisfação do beneficiário,
investiu em um moderno sistema de AUDITORIA
através de câmeras intra orais.
São equipamentos de última geração, que enviam as imagens
dos procedimentos diretamente para uma equipe de auditores
na sede da cooperativa. Isso permite que imagens sejam
auditadas via WEB, e também reduz significativamente a
necessidade de o beneficiário se deslocar até a UNIODONTO
para solicitar autorizações.
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1º lugar no Brasil

Pelo segundo ano consecutivo
a Melhor do Brasil
A Uniodonto Rio
Grande do Norte, por
sua vez, ficou em 1º
lugar no Brasil entre as
operadoras de médio
porte, que atendem
entre 20 mil e 99.999
usuários. Em geral, a
operadora ficou em 5º
lugar nacional. Já entre
as operadoras exclusivamente odontológicas, a singular conquistou o 2º lugar.

gráfico de evolução do IDSS (Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar) da
Uniodonto no Rio Grande do Norte

Investindo no futebol do RN
Este ano de 2016 está sendo de muitas alegrias para aqueles que fazem a UNIODONTO/
RN. Dentre todas as razões, tivemos a honra
de patrocinar o Campeonato Potiguar de Futebol, o que trouxe muita satisfação para a
Diretoria da Cooperativa. Por incentivar e prestigiar os times do Rio Grande do Norte.
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dia “c”

Solidariedade
O Dia C aconteceu no
Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Santa Catarina). Lá, a
Uniodonto fez uma campanha, com os funcionários e
cooperados, para arrecadar
insumos para o hospital.
Assim, no dia 08/07/2016,
uma equipe dirigiu-se ao
local com o Odontomóvel e
realizou profilaxia e procedimentos preventivos para os
funcionários, além de palestra sobre prevenção bucal
com a Dra. Daniela Gioppo.

Serviços com maior cobertura
para os BENEFICIÁRIOS
> Maior rede, com mais de 220
dentistas em Natal e região;
> Atendimento em consultórios,
com hora marcada;
> Ampla cobertura para
dependentes;
> Exclusiva clínica de URGÊNCIA
ODONTOLÓGICA 24 HORAS,
com dentista de plantão,
inclusive domingos e feriados;
> Programa de Prevenção em
Saúde Bucal, em SIPAT, por meio
de palestras em nosso
ODONTOMÓVEL, sem custo
adicional;

> Atendimento pelo próprio
“dono” da UNIODONTO;
> Consultor de Relacionamento
Empresarial para orientar sua
empresa na melhor utilização
do plano odontológico;
> Melhor relação custo/
benefício do mercado regional.
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saúde bucal

ORTODONTIA: A ESPECIALIDADE
A ortodontia é a especialidade da odontologia que se
dedica ao estudo do crescimento e desenvolvimento da
face e das arcadas dentárias.
Assim, ela atua prevenindo, interceptando e corrigindo alterações nessas estruturas.
Atualmente, ter dentes saudáveis e esteticamente harmoniosos já não é considerado capricho ou necessidade supérflua. Segundo diversas pesquisas, como a publicada recentemente na revista americana de
odontologia “American Journal
of Orthodontics & Dentofacial
Orthopedics”, pessoas com “sorrisos ideais” são vistas como
sendo mais inteligentes e cuidadosas, logo têm uma maior
chance de conseguir um melhor
posicionamento nos mais diversos mercados de trabalho, quando comparadas aos profissionais com a mesma capacidade,
mas sem um sorriso bonito e
harmonioso. Assim, um sorriso
bonito tem importância fundamental, para se conseguir um

ANTES

DEPOIS

bom trabalho (emprego).
Nos últimos anos, os tratamentos ortodônticos evoluíram
muito e estão bem mais confortáveis, com técnicas mais precisas e seguras e, além disso, tornaram-se mais estéticos. Exemplos disso são os aparelhos autoligados, os aparelhos de porcelana (estéticos) e os alinhadores. Com os avanços recentes
nos diagnósticos e nos tipos de
aparelhos ortodônticos, um número infinitamente menor de
extrações tem sido necessário
para se conseguir um resultado
excelente, o que faz com que se
torne mais atrativa a realização
de um tratamento ortodôntico
tanto para crianças e adolescentes quanto para pacientes adultos ou na terceira idade.
Os aparelhos ortodônticos
autoligados são aqueles que
dispensam uso de ligaduras
elásticas, assim, eles têm como
principal característica a baixa
fricção entre os arcos ortodônticos e os bráquetes durante o
tratamento, facilitando o início

Prof. Dr. Walber Alves Moreira
Mestre e Especialista em
Ortodontia e Ortopedia Facial
do movimento dentário pela
diminuição da resistência inicial
à movimentação. Isso faz com
que haja uma liberação de forças mais suave, com mais conforto para o paciente no que
diz respeito à dor pós ativação.
Já os alinhadores estéticos,
apesar de não corrigirem todos
os tipos de problemas dentários,
também estão sendo largamente utilizados na ortodontia atual.
Eles são placas termoformadas,
feitas de diversos materiais termoplásticos, que produzem movimentação dentária quando
inseridas nas arcadas dentárias.
São discretos porém dependem
da colaboração do paciente,
pois são placas removíveis.

