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O crescimento da Sobrape

Existem passos fundamentais em todos os processos do exercício da cidadania 
que não podem ser omitidos. São os momentos primordiais e críticos na repre-
sentação classista para que uma entidade se torne sólida. O primeiro momento 
é o da criação após a mobilização das pessoas sonhadoras que abraçam aquela 
causa no nascedouro. É um momento crítico em que é necessária muita força 
pessoal de toda equipe e a presença contínua sem desvio de rota. O segundo 
momento é o da continuidade que exige presença, idealismo e muita paciência 
para se enfrentar toda sorte de dificuldades. O terceiro é o da manutenção das 
atividades sem desânimo e a abertura de novos campos de trabalho guiados 
pelos desafios do futuro.

A Sobrape passou por essas etapas e agora encontra-se na fase de abertura de 
novos campos de trabalho com ampliação de contatos e atividades nacionais e 
internacionais. O sentido de unidade nacional é o esteio da ação internacional 
que mantém a entidade viva e representativa do seu crescimento.

O que proporcionou esse crescimento? Uma ação administrativa forte e coe-
rente de organização interna com reforma, regularização e registro dos estatutos; 
ajuste da Secretaria Geral e uma Diretoria Executiva eficaz na administração 
financeira. Foi muito importante o estabelecimento de uma linha estratégica de 
trabalho com a presença e participação em eventos para divulgação da Sobrape 
e a aquisição de novos sócios. Outro aspecto importante foi a parceria estraté-
gica com empresas de grande porte e com outras entidades como a Associação 
Brasileira de Halitose, ABHA.

Todas essas ações proporcionaram o aumento do número de sócios, um dos 
maiores objetivos da atual diretoria. Além disso, a publicação simultânea regular 
do jornal O Periodonto e da Revista Periodontia incentivou Portugal e Espanha 
a procurarem conhecer as informações e produção científica brasileira e man-
terem um relacionamento mais próximo, resultando na aproximação da Sobra-
pe da Federação Iberopanamericana de Odontologia, FIPP. E, para coroar esse 
desenvolvimento, o Secretário Geral, Lívio Silveira é candidato único regular a 
Presidente da seção mineira da Associação Brasileira de Odontologia.

O crescimento da Sobrape é a expressão maior do sonho de todo periodontista.

Fale conosco

Envie seus comentários, 
sugestões de temas que possam 

virar notas e matérias para o 
Jornal O Periodonto. O contato 

pode ser feito pelo e-mail:

operiodonto@sobrape.org.br

Prezados,

Os associados que não receberam a Revista Periodontia abril/
junho 2011 devem se comunicar imediatamente com a Sobrape 
para atualização de endereço e normalização da entrega. 

Grata, 

Diretoria da SOBRAPE.
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POR DENTRO DA SOBRAPE

Entidade de prestígio nacional e internacional, a SOBRAPE 
comemorou os 40 anos durante o XXIV Congresso Brasi-
leiro de Periodontologia, realizado em Salvador, entre os dias 
25 e 28 de maio. Durante a abertura do evento, a história da 
Associação foi relembrada e foram homenageados os fun-
dadores da SOBRAPE, os ex-presidentes, além do primeiro 
periodontista do Brasil, Antônio Césio de Pádua Lima. Hoje 
consolidada, a SOBRAPE está entre as principais entidades 
da área de saúde bucal na América Latina, atraindo olhares 
também de Portugal e Espanha pelos estudos desenvolvidos 
por aqui.

A rica trajetória da SOBRAPE acompanha 
o crescimento de pesquisas em Perio-
dontologia no Brasil. Para seguir a 
ascensão da profissão dentro 
e fora do país, era necessária 
a criação de uma entidade  
científica e cultural. A as-
sociação surgiu no Rio de 
Janeiro, então, pela necessi-
dade da representação dos 
profissionais de periodon-
tia brasileiros na cidade do 
México durante a inaugura-
ção da Sociedade Panameri-
cana de Periodontologia. Qua-
tro décadas depois, a instituição 
possui uma estrutura administrativa 
e financeira sólida e exporta pesquisas 
e estudos dos seus associados.

O trabalho realizado nos últimos tempos envolveu um 
grande projeto de organização interna, regularização do es-
tatuto, das contas e da secretaria. Tudo isto contribui para 
o importante posicionamento da SOBRAPE no país e para 
projeção da associação para o mundo. Exemplos disso são 
os principais eventos da área de saúde bucal dos quais a So-
ciedade participa. Ultimamente, no mês de julho, represen-
tantes da SOBRAPE estiveram no Congresso Internacional 

O invejável crescimento da 
SOBRAPE em 40 anos

de Odontologia do Rio de Janeiro (CIORJ), e poderão, em 
novembro, representar os periodontistas do Brasil durante o 
Congresso da Federação IberoPanamericana de Periodontia 
(FIPP), na Venezuela.

Ao longo dos anos, parcerias foram firmadas e periodontis-
tas se projetaram no setor de saúde bucal. Como no último 
CIORJ, em que, reunidos no estande da SOBRAPE, Joaquim 
Resende, presidente da entidade, e Marcos Moura, atual presi-
dente da Associação Brasileira de Halitose (ABHA), estabele-
ceram bases para um acordo entre as entidades. A SOBRAPE 

estará no próximo congresso organizado pela 
entidade, onde irá ministrar cursos. O re-

lacionamento entre a FIPP e a Socie-
dade também se estreitou, além 

da crescente aproximação en-
tre os profissionais da Perio-

dontia brasileiros com os 
profissionais de Portugal. 

Coroando a relevân-
cia da entidade e dos 
seus associados, o dire-
tor secretário da SO-
BRAPE, Lívio Silveira, 

é candidato, em chapa 
única, à presidência da 

Associação Brasileira de 
Odontologia de Minas Gerais  

(ABO-MG). 

A SOBRAPE recebe em média 14 fi-
liações por mês, somando 56 filiações nos 

últimos meses. Sendo maior a concentração de pro-
cura de associados no período que sucedeu o Congresso Bra-
sileiro de Periodontia, na Bahia, e a presença da entidade no 
CIORJ. Atualmente, a associação tem dois periódicos: o jornal 
O Periodonto que circula pela internet e tem uma tiragem 
especial impressa para distribuição em congressos e a Revista 
Periodontia com exemplares que são enviados para todos os 
associados e instituições ligadas à periodontia.
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Às vésperas do 4º Congresso da Federação IberoPanamericana de 
Periodontia (FIPP), que será realizado em novembro, na Venezuela, 
a presidente da instituição, Xiomara Gimenéz, conta quais são as 
expectativas para o evento, abordando também sua trajetória 
profissional, acadêmica e a história da FIPP.

Graduada em Odontologia e especialista em Periodontia pela 
Universidade Central da Venezuela (VCU), Xiomara Gimenéz, 
presidente da Federação IberoPanamericana de Periodontia (FIPP), é 
ainda mestre em Tabagismo pela Universidade de Sevilha, na Espanha 
e, atualmente, complementa seus estudos cursando doutorado na 
VCU. Xiomara é professora assistente, na graduação e pós-graduação, 
do Departamento de Periodontia da Faculdade de Odontologia da 
VCU. É conselheira do corpo docente e Coordenadora Acadêmica 

da Escola de Odontologia da VCU. 

Quais são suas expectativas para o congresso?
Espero que o 4º Congresso da FIPP seja de alta qualidade científica, 
como os que nos têm precedido, que foram marcados pelo 
entusiasmo, dinamismo e companheirismo. Quero que este evento 
fique na memória de todos os participantes.  Durante o encontro, 
28 conferencistas IberoPanamericanos farão palestras, entre italianos, 
espanhóis, colombianos, venezuelanos e os renomados brasileiros 

Cícero Dinato, José Todescan e Rui Oppermann.

Quais são os avanços ainda necessários na área de Periodontia?
Acredito que cada um de nós, em seu país, tem feito sua parte para 
aumentar nossos conhecimentos sobre a Periodontia. Porém, são 
esforços separados, não existe uma correspondência em nossos 
currículos, muito menos uma possibilidade de intercâmbio de 
estudantes entre nossos países. A medida tomada pela FIPP para 
solucionar esta situação foi a criação, em 2006, da Comissão de 
Educação, coordenada pela Evelyn Adams, da Argentina. Inicialmente, 
a proposta da Comissão era fazer uma pesquisa e conhecer 
a realidade do que temos nos nossos países e nas faculdades de 
Odontologia, em termos de ensino de Periodontologia na América 
Latina, porém tivemos dificuldade na coleta destes dados. Quanto aos 
rumos das pesquisas sobre Periodontia na América Latina, acredito 
que deve haver mais integração entre os países e o caminho para 
isto são encontros como o Congresso promovido pela Federação 
IberoPanamericana, além de um intercâmbio entre estudantes da 

área, a fim de promover a troca de conhecimento. 

Sobre a FIPP 
Na Sociedade Venezuelana de Periodontia, Xiomara Gimenéz foi 

presidente entre os anos de 2000 e 2003. Reeleita, estendeu seu 

mandato até 2005. Na FIPP sua trajetória de liderança não foi 

Integração entre os países membros e promoção 
de um Congresso memorável são objetivos da FIPP

CAPA

diferente, começando como membro, tornando-se vice-presidente 

na sequência e, hoje, cumpre mandato como presidente da instituição 

até 2012. A periodontista tem ainda uma clínica particular em Caracas, 

capital da Venezuela, onde se dedica à Periodontia e Implantologia.

Entre 1970 e 1971, membros da Comissão de Relações Exteriores 

da Academia Americana de Periodontologia (APP), sob a direção de 

Fermin Carranza, resolveram incentivar o crescimento desta Comissão. 

Carranza aproveitou, então, o Congresso Mundial da Federação 

Internacional de Odontologia, que acontecia na Cidade do México, 

no mesmo ano de 71, e convocou os delegados de vários países a 

se unirem para formar a Associação Panamericana de Periodontia 

(APP) e celebrar sua primeira Assembleia. Na ocasião, estiveram 

presentes participantes de diversas nacionalidades, inclusive do Brasil, 

representado pelo Simon Kon.

Somente em 2001, decidiu-se fazer uma modificação nos estatutos 

da APP para fundar, com base na antiga instituição, a Federação Ibero 

Panamericana de Periodontologia (FIPP). Xiomara Gimenéz cumpre 

mandato à frente da FIPP desde 2011.
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Periodontistas, dentistas, técnicos e estudantes da área de 
saúde bucal são o público-alvo do 4º Congresso da FIPP, que 
será realizado no Hotel Venetur de Margarita, em Isla Margarita, 
Venezuela. O evento abrigará uma programação variada, de 16 
ao dia 18 de novembro. 

Na quarta-feira, dia 16, estão programados o simpósio sobre 
implantes “Estética integradora em implantologia: do simples ao 
complexo” e um bloco de 14 apresentações sobre temas da 
profissão: “Desafios em Periodontia e Implantologia”. 

Dia 17, quinta-feira, haverá quatro horas de curso sobre 
“Planejamento do tratamento em pacientes com periodontite 
avançada”, ministrado por Mariano Sanz. A palestra será seguida 
de um simpósio sobre “A doença periodontal e doenças 
sistêmicas: coincidências, controvérsias e evidências”, a cargo 
dos doutores Rui Oppernann, Sara Grossi, Nestor Lopez e 
Gloria Lafaurie.

Para sexta-feira, dia 18, estão programadas duas sessões de 
quatro horas: “A nova cirurgia estética mucogengival” e “O 
tratamento ortodôntico no paciente periodontal”, serão os 
assuntos tratados por Giovan Paolo Pini Prato. Já Francesco 
Cairo irá falar sobre as novas técnicas para cirurgia de ressecção 
óssea, terapia de regeneração óssea, tratamento dos tecidos 
moles e os dilemas clínicos entre os dentes ou implantes. 

Um programa de atividades paralelas, com curso teórico 
intensivo sobre implantes no dia 15 e workshop prático sobre 
suturas durante o dia 16, estão incluídos também no congresso. 

A programação completa e outras informações, além 
das inscrições para o evento, estão disponíveis no site:  
www.asevent.com/periodoncia2011/

CAPA

4º Congresso da FIPP traz programação  
rica e variada à Isla Margarita, Venezuela
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Sheila Cortelli, editora-chefe da Revista Periodontia, é a 
entrevistada desta edição do Informe Científico. Graduada 
em Odontologia pela Universidade de Taubaté – Unitau, 
ela tem mestrado em Odontologia – subárea Periodontia 
pela mesma instituição e doutorado em Biopatologia bucal 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
Atualmente, Sheila é professora-assistente doutora da 
Unitau e coordena a subárea Periodontia do Programa de 
pós-graduação em Odontologia. A periodontista é também 
revisora de periódicos científicos nacionais e internacionais, 
como o Journal of Periodontology, e assessora da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 

Ainda no setor acadêmico, Sheila é uma das coordenadoras 
do Núcleo de Pesquisa Periodontal da Universidade 
de Taubaté, o Nuper. Na sua pauta de pesquisas, que 
tem a Periodontia como ênfase, estão assuntos como 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (anteriormente 

Actinobacillus actinomycetemcomitans), microbiologia oral, 
terapia periodontal e epidemiologia.

Como editora-chefe da Revista Periondontia, Sheila 
Cortelli está em constante contato com as renovações 
e estudos que dizem respeito à Periodontia. Ela frisa a 
importância da interdisciplinaridade entre profissões ligadas 
à periodontologia e a qualidade e quantidade de pesquisas 
na área no Brasil como fatores de avanço para produção 
de conhecimento de ponta aos profissionais do setor. De 
acordo com a periodontista, vários profissionais brasileiros 
têm contribuído para o crescimento mundial dos estudos 
na área. “O Brasil, nos últimos anos, exibiu um grande 
crescimento. Não apenas no número, também na qualidade 
do conhecimento produzido aqui”, frisou. 

Responsável pela edição da Revista Periodontia, Sheila 
explicou que alguns estudos antigos, trazendo questões 
ainda não elucidadas, têm recebido especial atenção entre 
as linhas de pesquisa atuais. Ela cita, então, pesquisas em 
imunologia e microbiologia. “Além dos diferentes aspectos 
que envolvem a medicina periodontal, nos últimos anos as 
análises microbiológicas têm sido confrontadas com grandes 
avanços em imunologia.  Adicionalmente, a busca por técnicas 
menos invasivas e o respeito pela biocompatibilidade dos 
materiais também representam marca inquestionável dos 
estudos na área hoje em dia,” explicou.

Principal estudo
Entre as pesquisas desenvolvidas pela periodontista está o 
artigo “Indivíduos infectados pelo clone JP2 de Aggregati-
bacter actinomycetemcomitans podem apresentar uma 
pior resposta ao tratamento periodontal”, que foi publicado 
no Journal Of Clinical Microbiology. Sheilla e uma equipe de 

INFORME CIENTÍFICO

Revista Periodontia 
acompanha crescimento de 
pesquisas na área
Editora da revista fala de estudos  
relacionados à saúde bucal

“O Brasil nos últimos anos 
exibiu um grande crescimento 
não apenas no número, 
mas também na qualidade 
do conhecimento por ele 
produzido”,
Sheila Cortelli, editora-chefe  
da Revista Periodontia
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profissionais da saúde bucal desenvolveram um estudo so-
bre a relação entre o aumento na incidência da bactéria Ag-
gregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans (Aa)  
observada nas lesões de periodontite agressiva e formas mais 
graves da doença periodontal. 

De acordo com o estudo, este perfil relacionado a infecção 
por Aa parece ser parcialmente derivado de um de seus 
fatores de virulência representado por uma potente toxina, a 
leucotoxina. O clone JP2, geneticamente diferente do clone 
não-JP2, produz quantidades significativamente maiores 
de leucotoxina, por isso chamado de clone altamente 
leucotóxico, o que pode afetar tanto a magnitude da 
destruição tecidual quanto à resposta clínica ao tratamento. 
Assim, um estudo clínico longitudinal avaliou a resposta 
ao tratamento periodontal de indivíduos infectados por 
A.actinomycetemcomitans, especificamente pelo clone JP2  
(n = 25) ou não-JP2 (n = 25). 

Durante o estudo, os participantes foram tratados por 
terapia combinada: raspagem e alisamento radicular, 
antibiótico sistêmico, com 21 comprimidos de  metronidazol 
250mg + amoxicilina 500mg, 1 comprimido a cada 8 horas/1 
semana , cirurgias periodontais e terapia de manutenção. Os 
parâmetros clínicos foram monitorados ao longo de um ano, 
bem como os padrões de infecção pelo microrganismo. 

Os resultados foram, inicialmente, os indivíduos infectados 
pelo clone JP2 apresentarem pior condição periodontal 
comparativamente aos indivíduos infectados pelo clone 
não-JP2. Embora a condição periodontal após um ano de 

tratamento tenha melhorado em ambos os grupos, a melhora 
foi mais evidente no grupo infectado pelo clone não-JP2. 
Comparativamente aos indivíduos que se tornaram negativos 
ao longo do estudo, os indivíduos infectados inicialmente 
pelo clone JP2 e que se mantiveram infectados em 1 ano 
apresentaram maior inflamação gengival. A eliminação do 
clone JP2 reduziu marcadamente os níveis inflamatórios 
gengivais. Adicionalmente, esses indivíduos se mostraram 
mais resistentes aos efeitos da extensa terapia combinada 
comparativamente àqueles infectados pelo clone não-JP2.  
O que sugere que a identificação e redução dos níveis do 
clone JP2 de A. actinomycetemcomitans podem auxiliar os 
periodontistas a preverem na clínica a resposta ao tratamento.

Revista Periodontia
Fundada em 1970, a Revista Periodontia é o periódico 
oficial da Sobrape. Circulando desde 1992, a publicação era 
destinada, inicialmente, apenas a oferecer uma base sólida para 
a atuação profissional do associado e passou, gradativamente 
a divulgar e estimular a geração de novos conhecimentos.

Entre os assuntos publicados, em linhas gerais, o periódico 
trata de pesquisas com tópicos atuais e relevantes à área; 
traz informações clínicas sobre tratamento das doenças 
periodontais, implantologia, entre outras; mostra dados de 
áreas complementares ao desenvolvimento da Periodontia, 
como microbiologia, patologia, imunulogia; divulga pesquisas 
interdisciplinares relacionadas à Periodontologia e à saúde 
geral, além das demais especialidades médico-odontológicas 
e traz ainda informações gerais aplicáveis à Periodontologia, 
como a biosegurança, políticas em saúde coletiva e 
engenharia genética. Hoje o país está entre os quatro países 
que mais abriga trabalhos científicos na área de Odontologia 
e periodontia.
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Um projeto inovador, o livro 
Reconstrução Tecidual Estéti-
ca, foi lançado em 2009 pelo 
professor e mestre Júlio César 
Joly, que contou com a cola-
boração dos colegas Paulo 
Fernando Mesquita de Car-
valho e Robert Carvalho da 
Silva. Direcionado à recons-
trução tecidual periodontal e  
peri-implantar, o estudo foca 

na linguagem objetiva para transmitir informações aos clínicos 
que buscam uma integração interdisciplinar na Odontologia.

A obra traz um rico material didático, composto por mais de 
3.000 imagens fotográficas e ilustrações, que permitem visualiza-
ção explícita de detalhes técnicos de todas as situações clínicas 
abordadas.  O equilíbrio entre a sustentação científica e o acú-
mulo de experiência clínica dita o ritmo dessa publicação, que 
almeja proporcionar mudanças conceituais, filosóficas e técnicas, 
nos protocolos de planejamento e tratamento relacionados à 
Perioimplantodontia estética. 

Na composição dos capítulos, os autores se preocupam também 
com a interpretação dos conceitos atuais, usando literatura cien-
tífica a fim de repaginar técnicas plásticas e regenerativas, tornan-
do-as mais simples, sofisticadas e condizentes aos tempos atuais.

O professor Júlio César Joly é especialista em Periodontia, mes-
tre e doutor em Clínica Odontológica na área de Periodontia, 
pela Unicamp. É ainda coordenador do curso de 
mestrado em Periodontia, 
pela Faculdade de Odonto-
logia São Leopoldo Mandic, 
em Campinas (SP), e dos 
cursos de especialização em 
Periodontia e Implantologia 
da Associação Paulista dos 
Cirurgiões Dentistas (APCD), 
em Piracicaba (SP). Joly é tam-
bém coordenador do curso 
Avançado de Reconstrução 
Tecidual em Áreas Estéticas 
do CETAO, em São Paulo.

Reconstrução Tecidual Estética
Júlio César Joly

DICA DE LEITURA

Agenda
Confira os principais congressos e eventos:

Outubro

1º Meeting de Periodontia 
e Implantologia

20 e 21 de Abril de 2012 

Balneário de Camboriú - Santa Catarina 

Mais informações: (47) 3367-4822

Novembro

4º Congresso - Federación IberoPanamericana  
de Periodontología

16 a18 de novembro de 2011 
Isla Margarita – Venezuela 

http://www.asevent.com/periodoncia2011/

Curso 
Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana em 

Periodontia e Implantodontia

23 de novembro de 2011 

Ribeirão Preto/SP - Brasil 

http://www.forp.usp.br

Atualize seu cadastro

Mantenha seu cadastro atualizado no site da Sobrape. 

Assim, você continua recebendo as informações, 

comunicados e publicações da Sobrape. É só entrar 

na área exclusiva  do associado e informar seu 

endereço, telefone e e-mail.

Programe-se:
1 a 4 de maio de 2013

XXV Congresso Brasileiro de Periodontologia

Gramado – RS

http://www.prixeventos.com.br/

EVENTOS
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O Jornal O Periodonto traz, especialmente, nesta edição, en-
trevista com Urbino da Rocha Tunes, que presidiu o XXIV 
Congresso Brasileiro de Periodontia, realizado em Salvador. O 
entrevistado fala sobre o atual momento da periodontia e apre-
senta o livro lançado no Congresso.  Professor Tunes é gradua-
do em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA 
e é especialista em Periodontia pela UFBA e em Periodontia 
Social pela pela University of Illinois at Chicago (UIC/USA).

Quais as contribuições que um evento como o Congresso 
Brasileiro de Periodontologia traz para a Periodontia no Brasil?

Este é o principal evento de divulgação dos progressos relativos 
à especialidade, promovido bianualmente pela SOBRAPE.  
O congresso congregou professores, especialistas, clínicos e 
estudantes, interessados nas áreas de periodontia, implantodontia 
e halitose, e suas relações com as demais áreas da saúde. Foi uma 
oportunidade ímpar para a veiculação e discussão da pesquisa 
mundial sobre temas que compõem a literatura científica desta 
área de conhecimento, assegurada pelo nível de excelência 
dos ministradores nacionais e internacionais. Permitiu, também, 
efetuar a divulgação dos avanços tecnológicos do setor, criando 
oportunidade para que a indústria e o comércio odontológicos, 
do Brasil e exterior, pudessem mostrar o desenvolvimento de 
novos produtos e serviços. 

Dedicação à  
Periodontologia e constante 
busca de renovação de 
conhecimentos na área

Quando foi lançada a 1ª edição do livro com as práticas dis-
cutidas durante o congresso? E como foi a experiência de 
participar deste projeto?

Inauguramos, em 1999, aqui em Salvador, durante o XVIII 
Congresso Brasileiro de Periodontia a prática da edição do 
Livro do Congresso da SOBRAPE. Esta iniciativa foi repetida em 
congressos posteriores. Neste XXIV Congresso, trouxemos de 
volta a edição deste livro, que contou com um corpo de autores 
das escolas de melhor referência do país. O resultado é uma obra 
de 724 páginas que gratificou a todos e tornou-se uma fonte 
obrigatória de consulta sobre o conhecimento da área.

E qual a contribuição que uma publicação como esta traz para 
os estudos de Periodontia no Brasil?

Abrangendo temas de Periodontia e Implantodontia, com um 
capítulo sobre Halitose, os assuntos refletem a atualidade do 
conhecimento das áreas temáticas, trazendo o posicionamento 
dos diversos autores sobre questões discutidas pela comunidade 
científica mundial. A contribuição esperada é agregar ao exercício 
profissional conhecimentos embasados em evidências científicas 
atuais, que colaborem com a profissão odontológica. 

O senhor é graduado em Odontologia. Que caminhos o leva-
ram a se especializar em Periodontia?

Considero Periodontia a "consciência crítica da Odontologia". 
As situações não bem resolvidas nas outras áreas refletem-se 
significativamente na Periodontia. É uma das especialidades que 
mais tem avançado do ponto de vista técnico-científico. Por isso, 
é uma especialidade instigante e de alta relevância científica e 
impacto social. Todos esses aspectos levaram-me à escolha do 
exercício desta especialidade, trabalho que realizo, com muito 
prazer, há aproximadamente 40 anos. 

ENTREVISTA
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Entre os dias 20 e 23 de julho, a cidade do Rio de Janeiro recebeu 
o Congresso Internacional de Odontologia do RJ (CIORJ). 
Cirurgiões-dentistas, profissionais de áreas afins, professores, 
acadêmicos, entidades, instituições e expositores participaram 
de atividades científicas, debates da classe e uma exposição 
comercial com lançamentos do setor. Além disso, o evento abriu 
espaço para homenagens, premiações e integração de entidades 
da área. O sucesso do congresso pode ser visto pelos números, 
com um aumento de cerca de 40% de inscrições em relação ao 
evento anterior.

A Sobrape participou do Congresso com um estande, em que os 
visitantes puderam conhecer o trabalho desenvolvido pela entidade 
e ainda deixar suas sugestões. Os profissionais aproveitavam 
também para atualizar seus dados. De acordo com o presidente da 
Sobrape, Joaquim Resende, participar de eventos como o CIORJ é 
de grande importância para a entidade. “Nós, da Sobrape, estamos 
sempre buscando participar de eventos deste tipo dentro e fora 
do país. É nestes encontros que firmamos parcerias, realizamos 
contatos e fomentamos a área científica”, frisou.

No concurso de painéis científicos (promoção ABO-RJ) houve 

Sobrape marca presença na 20ª edição do CIORJ

o recorde no número de inscritos em relação às edições 
anteriores. A vencedora foi Débora Cristina de Almeida. 
Ela ganhou uma viagem, com todas as despesas pagas para 
participar do The 2011 Greater New York Dental Meeting, que 
acontecerá em novembro, nos Estados Unidos.

Nesta edição, a novidade ficou por conta dos módulos, que 
foram pequenos congressos dentro do CIORJ, além do hands 
on, em que o congressista teve a oportunidade de colocar em 
prática tudo o que viu na teoria.

O congressista que compareceu ao evento teve à sua disposição 
mais de 500 conferências e vários simpósios. Paralelamente ao 
CIORJ, foram realizados três eventos: o XIII Congresso Nacional 
de Prótese Dentária, o XII Congresso Mundial de Odontologia 
Militar e o IV Congresso das Regionais da ABO-RJ. Durante o 
evento, houve também uma exposição comercial que contou 
com a participação de renomadas empresas odontológicas, 
mostrando as novidades em produtos e serviços da área. 
Um show do cantor Lulu Santos (Lulu Acústico II) reuniu um 
público de cerca de 3 mil pessoas na casa de espetáculos Vivo 
Rio, coroando o final do CIORJ.

SOBRAPE EM AÇÃO
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