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Autoridade, competência e ação

A autoridade da Sobrape foi legalmente estabelecida em assembleia geral pelo 
sufrágio direto universal dos associados. Eleita a Diretoria, ficou a expectativa de 
que funcionasse adequadamente, atuasse com presteza junto a ocorrências em 
seu âmbito de ação. Principalmente por ter as atribuições de expressar o pen-
samento e as aspirações da categoria, além de incentivar a prática, o ensino e a 
investigação científica da Periodontologia no Brasil e de manter uma boa relação 
com a comunidade de saúde bucal.

Coerentemente, ao associar a autoridade à competência e ação, a Sobrape posi-
cionou-se favorável, no momento certo, à pesquisa ética em animais ao invés de 
seres humanos. A pesquisa exige, por óbvios motivos, a morte do animal para a 
retirada de material para uma ampla série de exames histológicos, físicos e quími-
cos. Só assim a ciência avança, não tem outra forma.

Por esta e outras ações a Sobrape continua em ascendência. O seu crescimento é 
palpável e se transformou em uma sociedade viva e dinâmica, sendo reconhecida 
e respeitada por todos. A retomada dos contatos com Portugal e a FIP abriram 
as portas para o avanço da Sobrape em relação à Europa e América do Norte. 
Afortunadamente, Magda Feres e Ricardo Faria Almeida, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Periodontia e Implantologia, facilitaram o acesso ao Europério e 
a Academia Internacional de Periodontia, onde foram obtidos incentivos e des-
contos em inscrições de congressos e acesso gratuito à revista Journal of The 
International Academy of Periodontology. Além disso, a Sobrape realizará múltiplos 
eventos pelo Brasil em 2012.

Com o apoio dos professores Álvaro Cicareli e Sérgio Kahn, foram ampliados 
os laços de integração com a APCD e a ABO RJ, que abriram espaços nos seus 
congressos para o maior crescimento do trabalho da Sobrape. Assim, foi melho-
rada e expandida essa consciência de cooperação de classe. Sem esquecer que o 
maior fator de integração com associados e parceiros é o site ativo da Sobrape 
como excelente canal de comunicação, pelo qual qualquer associado pode suge-
rir, falar o que sentir e pensar, e buscar transformar a Sobrape na sociedade ideal 
dos sonhos de todos nós.

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

“A todos que participaram do desenvolvimento e crescimento da SOBRAPE e que 
compartilharam com a oração do trabalho e do apoio e confiança à Diretoria, externamos 
nossos sinceros agradecimentos. 

Rogamos a Deus que no Ano Novo a família SOBRAPE seja iluminada com os propósitos de 
muita Paz, Amor e Luz.”

Joaquim Resende 
Presidente da SOBRAPE
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POR DENTRO DA SOBRAPE

A proibição temporária pela Justiça Estadual do Paraná do 
uso de cães da raça Beagle em experiências científicas do 
Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) trouxe à tona, novamente, uma antiga discus-
são: a necessidade da utilização de animais em testes para o 
desenvolvimento de tratamentos e medicamentos. Divulgada 
no dia 18 de outubro, a decisão prevê uma multa diária de 
R$ 5 mil caso seja descumprida. A medida diz ainda que mui-
tos dos experimentos podem ser realizados diretamente em 
seres humanos.

As opiniões de especialistas no Brasil e no mundo são bas-
tante divergentes. Alguns defendem a proibição total ao uso 
de animais em pesquisas. Outros consideram que, sem este 
tipo de experimento, usado em outras áreas científicas, não 
haveria avanços na área da saúde. 

O posicionamento da SOBRAPE, apoiado por diversos 
profissionais da Periodontia e Odontologia em todo o país, é 
de que os experimentos no setor estão dentro das normas 
mais básicas da pesquisa científica atual, ou seja, os animais 
usados em experiências devem ser mantidos em locais 
adequados e a interferência com fins científicos deve ser sem 
dor e sofrimento.  

É o que diz a Carta Aberta enviada pela diretoria da SOBRAPE 
à UEM em apoio aos recentes fatos. “Não existem pesquisas, 
realizadas em animais ou humanos, que não passem por uma 
criteriosa avaliação de um Comitê de Ética em pesquisa. Tais 
pesquisas avaliam aspectos microbiológicos, imunológicos, 
regeneração óssea com metodologias que necessitam, 
algumas vezes, de uma adequada análise histológica da 
remoção de biópsias envolvendo todo o processo/rebordo 
alveolar.” 

Incentivadora de pesquisas para a melhoria da vida dos 
pacientes, a Diretoria da Associação, por meio do presidente 
Joaquim Resende e do Secretário Lívio de Barros Silveira, 
reforça o posicionamento da instituição por meio do 
documento. “A SOBRAPE tem como objetivo expressar o 
pensamento e as aspirações da Periodontologia no Brasil 
além de incentivar a prática, o ensino e a investigação 
científica na especialidade, para o benefício dos pacientes. 
(...) Assim manifesta seu apoio integral aos profissionais 
desta Instituição que tanto contribuíram, e continuam 
contribuindo, para o desenvolvimento de novas técnicas 

Pesquisas com animais contribuem 
para a ciência da Periodontia

terapêuticas na Odontologia e, mais especificamente, na 
Periodontia e Implantodontia.” A carta ainda reforça a posição 
contrária da Sociedade quanto ao teste em seres humanos. 
“Veementemente, por motivos óbvios, refuta a ideia de que 
os estudos em animais (...) sejam feitos diretamente em 
pacientes.”

 

 SOBRAPE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERIODONTOLOGIA 
 Belo Horizonte – Minas Gerais 
 www.sobrape.org.br        -        sobrape@sobrape.org.br  
 

Carta aberta ao Magníco Reitor da Universidade Estadual de Maringá. Manifesta-
ção de apoio aos pesquisadore s do Departamento de Odontologia 

Belo Horizonte, 15 de novembro de 2011

Senhor Reitor,

A Sociedade Brasileira de Periodontologia (SOBRAPE) têm como objetivo expres-
sar o pensamento e as aspirações da Periodontologia no Brasil além de incentivar 
a prática, o ensino e a investigação científica na especialidade, para o benefício 
dos pacientes. Salientando que a qualidade científica dos estudos realizados na 
Universidade de Maringá é reconhecida internacionalmente, a SOBRAPE vem 
a público demonstrar todo o seu reconhecimento e apoio ao trabalho feito pe-
los pesquisadores do Departamento de Odontologia. Com muito orgulho para os 
Periodontistas e todos os Cirurgiões-dentistas brasileiros, podemos afirmar que 
os resultados dos estudos realizados em cães, nesta Universidade, contribuíram 
imensamente para melhoria da qualidade do tratamento odontológico oferecido 
a pacientes, não só brasileiros, mas também, de dezenas de diferentes países. 
Tais estudos estão entre os mais referenciados no mundo inteiro, são ensinados 
a milhares de cirurgiões-dentistas e refletem a
qualidade da odontologia nacional. Fica claro, portanto, que estudos realizados 
em animais, incluindo cães Beagle, foram e ainda são de fundamental importância 
para a melhoria do tratamento periodontal e de implantes oferecido à sociedade.

Alegar que tais metodologias, universalmente aceitas no meio científico odon-
tológico, representam maus-tratos em animais, mostra o desconhecimento com 
as normas mais básicas da pesquisa científica atual. Não existem pesquisas, 
realizadas em animais ou humanos, que não passem por uma criteriosa avaliação 
de um Comitê de Ética em pesquisa. Tais pesquisas avaliam aspectos micro-
biológicos, imunológicos, regeneração óssea com metodologias que necessitam, 
algumas vezes, de uma adequada análise histológica da remoção de
biópsias envolvendo todo o processo/rebordo alveolar. Ora, pensar em fazer isso 
em pacientes, com o está sendo sugerido, não seria apenas uma vergonha para 
a Odontologia brasileira mas também um atentado à ética e dignidade humanas.

Assim, repetimos, a SOBRAPE manifesta seu apoio integral aos profissionais 
desta Instituição que tanto contribuíram, e continuam contribuindo, para o desen-
volvimento de novas técnicas terapêuticas na Odontologia e, mais especificamen-
te, na Periodontia e Implantodontia.

Veementemente, por motivos óbvios, refuta a ideia de que os estudos em ani-
mais, com metodologia semelhante aos conduzidos no Departamento de Odonto-
logia da UEM, sejam feitos diretamente em pacientes.

Com nossos protestos de elevada estima e consideração,

Atenciosamente

 

 
 
 
 

 

 

  
  

Dr. Joaquim Resende
Presidente

Dr. Lívio de Barros Silveira
Seretário
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Prezados amigos,

Foi com profundo sentimento de pesar que toda a comunidade pe-
riodontal recebeu a notícia do falecimento do professor Sigmund 
Socransky no dia 29 de setembro de 2011. O professor Socransky 
foi um dos maiores pesquisadores que o mundo já viu nas áreas de 
microbiologia oral e periodontia.  Sem dúvida, uma perda irreparável 
para a odontologia, o fim de uma era.

Senti-me verdadeiramente honrada com o convite da Sociedade 
Brasileira de Periodontia (SOBRAPE) para escrever essa carta em 
homenagem ao meu grande Mestre e amigo. Com atuação de mais 
de meio século, Sig, como era carinhosamente chamado pelos amigos 
e alunos, foi pioneiro nos estudos modernos sobre etiologia e trata-
mento das doenças periodontais. Fazem parte de sua enorme contri-
buição para a ciência: novos métodos para identificação e quantifica-
ção de bactérias orais, análises de diferentes terapias para as infecções 
periodontais e o estabelecimento de conceitos modernos sobre eco-
logia da cavidade oral, como o da ocorrência dos complexos micro-
bianos subgengivais (Socransky et al. 1998), que revolucionou a forma 
de se entender o papel de espécies patogênicas/benéficas no início e 
progressão das periodontites.   

Tive o prazer de conviver com Sig entre 1996 e 1999, durante meu 
Doutorado na Harvard University e o concomitante desenvolvimen-
to da minha tese no Forsyth Institute, sob sua orientação. O que 
mais nos impressionava em relação ao Sig, além do seu amplo co-
nhecimento básico e aplicado, e da sua forma incrivelmente rica e 
ao mesmo tempo simples de expor e de redigir suas ideias, era sua 
capacidade mental, que transcendia o campo da odontologia.  Por 

Socransky: in memoriam 

HOMENAGEM

exemplo, ao perceber que os programas estatísticos comerciais não 
ofereciam todos os recursos necessários para avaliar a quantidade 
inigualável de dados microbiológicos que estavam sendo gerados no 
laboratório, Sig decidiu então que escreveria os próprios programas. 
Era autodidata. Leu alguns livros de programação, escreveu os pro-
gramas e mudou para sempre nosso potencial de analisar dados mi-
crobiológicos, imunológicos e clínicos. Além de brilhante pesquisador, 
Sig era um ser humano maravilhoso. É Incrível como todos os seus 
ex-alunos e todos seus colegas de trabalho compartilhavam desta 
mesma impressão sobre sua personalidade. Após seu falecimento, 
Philiph Stachenko, Presidente do Forsyth, escreveu:

"Tão importante quanto suas contribuições intelectuais, Sig foi um co-
lega maravilhoso, uma inspiração para várias gerações de jovens cien-
tistas, e um amigo para todos nós Forsyth, bem como para os colegas 
de trabalho em todo o país e ao redor do globo. Ele estava sempre 
disponível para se sentar e falar sobre um problema científico, solucio-
nar um experimento, ou apenas dar a sua perspectiva histórica sobre 
uma idéia ... sempre de bom humor, era o tipo de pessoa que transmitia 
positividade e benevolência, alguém que todos queriam trabalhar e es-
tar associados. Sua reputação transcendeu o mundo da pesquisa em 
Saúde Oral e ajudou a fazer o Forsyth conhecido em toda a parte como 
uma grande instituição... "

Creio que esse texto define muito bem o sentimento daqueles que 
conviveram com Sig. Algo muito bonito ocorria durante as semanas 
que se seguiram ao seu falecimento. Muitos dos seus ex-alunos e co-
laboradores ao redor do mundo se comunicaram por e-mail e, ainda 
comovidos pela dor da sua perda, falavam sobre ele e para ele.  Eu, 
particularmente, lhe diria: Sig, além de toda a informação e o conhe-
cimento que compartilhou comigo, você me ensinou o real sentido da 
palavra orientador. Mostrou-me, por meio de sua própria conduta, que 
o verdadeiro orientador se preocupa com cada detalhe, desde a mais 
simples aula até o grande dia da defesa de tese; não esconde nada, 
pelo contrário, passa-lhe todo o seu conhecimento e lhe ensina a ter 
autoconfiança para que caminhe com as próprias pernas quando não 
estiver mais por perto; respeita seus pontos fracos e valoriza os fortes; 
ensina-lhe a raciocinar, para que o orientando possa resolver seus pró-
prios problemas. E acima de tudo, não importa quanto tempo passe, 
nunca o deixa sozinho. Espero, sinceramente, que eu esteja conseguindo 
agir assim com meus orientados. Consideradas as nossas limitações em 
face da sua grandeza intelectual, nós, seus ex-alunos e todos aqueles 
que apreciam e respeitam o seu trabalho, nos esforçaremos muito para 
multiplicarmos seus ensinamentos. Para a ciência e, especialmente para 
nós, privilegiados pela oportunidade do convívio, você continuará vivo 
para sempre.

Carta escrita por Magda Feres, professora coordenadora da 
Pós-graduação e Pesquisa em Odontologia da Universidade Guarulhos.
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ser incentivada. “A integração da Periodontia com outras 
especialidades deve ser estimulada sempre para o benefício 
do ensino e do tratamento odontológico. Eu tenho como 
experiência de muito anos a minha própria Universidade. Aqui 
na UEM  por exemplo, não há departamento de Periodontia ou 
Dentística ou Endodontia etc. Existem  várias disciplinas e apenas 
um departamento, o de Odontologia. Em prática a Periodontia 
está na vida do estudante desde o primeiro ano de faculdade. 
Conforme o curso vai progredindo a complexidade do assunto 
ensinado aos alunos vai aumentando”, ele fala. 

Nesta mesma linha, ele trata da polêmica sobre a utilização de 
animais para pesquisa de tratamentos e para o desenvolvimento 
de medicamentos. De acordo com Araújo, toda pesquisa deve 
ser regulamentada por Conselhos de Ética. Ele fala também 
do estudo feito diretamente em seres humanos. “A pesquisa 
em animais de laboratório e seres humanos é regida pelos 
Conselhos de Ética Universitários, que são órgãos específicos 
do Ministério da Ciência e Tecnologia. Os comitês obedecem à 
legislação específica para tal. Quando um protocolo de pesquisa 
em humanos ou animais é proposto, este é analisado pelos 
Comitês de Ética que avaliam se apresentam condições éticas 
e técnicas para serem feitos. Se foi aprovado pelo Comitê de 
Ética de uma Universidade é lícito que este seja feito,” esclarece. 

Maurício Guimarães Araujo, professor da Universidade Federal 
de Maringá (UEM), renomado no Brasil e no mundo por 
suas contribuições em pesquisas no setor de Periodontia é o 
entrevistado do Informe Científico. O pesquisador da área de 
Periodontologia e Implantologia fala sobre pesquisas e sobre 
o Brasil como um grande produtor de conhecimento na área. 

Araújo é graduado em odontologia pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro e, logo após a formatura, ingressou no estágio 
em Periodontia oferecido pela Faculdade de Odontologia 
de Bauru, da USP. No ano seguinte iniciou mestrado em 
Periodontia também pela USP e seguiu para um doutorado 
na Suécia, na Universidade de Gotemburgo. Finalizado o 
doutorado, o periodontista voltou ao Brasil, onde começou a 
lecionar na UEM.

Desenvolvendo e coordenando projetos de pesquisa na 
UEM, o professor ressalta temas estudados por universitários 
e profissionais de todo o país como contribuinte para a boa 
posição do Brasil nas pesquisas mundiais. “Fico muito contente 
em ver brasileiros publicando em revistas internacionais de 
renome. Mais orgulho ainda quando seus trabalhos são citados. 
Eu acho que o Brasil vai ter papel cada vez maior no avanço 
da odontologia.”

Quanto aos estudos coordenados, Araújo conta que sua 
equipe teve mais destaque em determinadas áreas, como a 
Implantologia.  “Mostramos que após extração dentária ocorrem 
mudanças quantitativas e qualitativas no rebordo alveolar que 
levam a uma redução no tamanho deste. Mostramos também 
que a instalação de implante imediatamente após extração 
dentária não impede esta redução e que alguns procedimentos 
cirúrgicos como enxertos ósseos podem compensar esta 
redução”. E ressalta a participação de todos no projeto. “É 
importante deixar claro que estas pesquisas são resultado de 
um trabalho de equipe incluindo a honra e prazer de trabalhar 
junto com o Professor Jan Lindhe. Ele foi meu orientador no 
doutorado e tornou-se um colega e amigo inestimável.”

Para o professor, estudar a Periodontia associada a outras 
disciplinas da saúde traz contribuições para ambas e deve 

INFORME CIENTÍFICO

Qualidade nas pesquisas em 
Periodontia e Implantologia
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A SOBRAPE, em parceria com o Instituto Odontológico das 
Américas (IOA), irá promover o 1º Meeting de Periodontia e 
Implantologia de Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento 
ocorrerá nos dias 20 e 21 de abril de 2012, no Sibara Flat – 
Hotel e Convenções, onde renomados profissionais de saúde 
bucal falarão durante uma vasta programação. A abertura do 
encontro ficará por conta de uma banda cover dos Beatles vinda 
da Argentina. O coquetel e o show ocorrerão no primeiro dia de 
evento, a partir das 20h30.

Dentro das atividades do encontro haverá ainda o III CITO, 
Congresso Internacional de Turismo Odontológico. Os dois 
eventos acontecerão simultaneamente e a organização aposta no 
sucesso do evento. “Esperamos que as pessoas que já conheciam 
o CITO e o público do Meeting gostem da proposta. Contamos 
com o apoio do público que já frequentava o Congresso,” disse 
o presidente da Comissão Organizadora do Meeting, José Luiz 
do Couto.

A vasta programação trará fóruns debatendo temas variados 
como Marketing em Odontologia, Halitose, Marketing e mídia 
digital, Toxina Botulínica em Odontologia, Laser em Odontologia, 
Prótese csobre Implantes e Estética e ASB, TSB TPD. Além do 
Fórum Acadêmico que ocorrerá nos dois dias do Meeting 

EVENTOS

SOBRAPE realiza Meeting inédito em Camboriú 
e contará com palestrantes de renome. O encontro terá  
como Coordenadores científicos os periodontistas: Cesário 
Antonio Duarte, Consultores: Dílson Stadinik, Eduardo Matte 
e Luciana Matte.

Inscrições e mais informações nos sites www.mpi.odo.br e  
www.sobrape.org.br

20/04/2012
Inter-relação Periodontia e Implantodontia ricardo Luiz Green pr

Osseopercepção em Implantodontia Mauro Ivan Salgado MG

Medicina  Periodontal  e doença cardiovascular Alcione M. D. Oliveira MG

Avanços em Implantodontia Wilson roberto Sendik Sp

A regeneração óssea guiada - Periortodontia. José Peixoto Ferrão Junior MS

Sorriso gengival: tratamento cirúrgico Marcos Vinícius Moreira de Castro GO

Avanços cir. plástica periodontal e periimplantar Ronaldo Barcellos de Santana (RJ) rJ

21/04/2012
Bacteremia em Odontologia Sheila Cavalcanti Cortelli Sp

Reconstrução alveolar Túlio Valcanaia e Patrick Palhano SC

Membrana Bone Heal - Regeneração óssea Munir Salomão Sp

Cirurgia Periodontal  Estética e Periimplantar Cesário antonio Duarte Sp

Protocolo para desinfecção total da boca José Roberto Cortelli Sp

Periodontite influencia outras doenças? Ricardo Guimarães Fischer rJ

Destaques da programação científica
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EVENTOS

Com a tradição de participar dos prin-
cipais eventos nacionais e internacionais 
da área de saúde bucal, a SOBRAPE 
marcará presença no 30º Congresso 
Internacional de Odontologia de São 
Paulo (CIOSP). Realizado no Expo 
Center-Norte, na capital paulista, entre 
os dias 28 e 31 de janeiro de 2012, o 
CIOSP é considerado o maior evento 
de odontologia da América Latina, ten-
do atraído, na edição anterior, cerca de 
80 mil pessoas, entre visitantes, congres-
sistas e expositores. 

Para Joaquim Resende, presidente da 
SOBRAPE, os congressos trazem para 
os membros da instituição uma aproxi-
mação com os sócios e com os possí-
veis associados. “O CIOSP é um evento 

SOBRAPE participará do 30º CIOSP
grandioso; montaremos nosso estande 
durante a ocasião e pretendemos rever 
os periodontistas conhecidos e fazer 
novos contatos,” frisou Resende, convi-
dando todos a visitarem o espaço de-
dicado à Associação durante o evento.

A organização do Congresso fica por 
conta da Associação Paulista de Cirur-
giões-Dentistas (APCD), que promete 
novidades para a 30º edição do encon-
tro. De acordo com o presidente do 
CIOSP, Carlos Battaglini, houve uma am-
pliação da área comercial em 30% em 
relação ao último evento, totalizando 20 
mil metros quadrados de espaço. Neste 
espaço estarão acomodadas empresas 
do setor vindas de 15 países, além de 
empresas nacionais. 

A programação do CIOSP englobará a 
1ª edição do Congresso Brasileiro de 
TSB e ASB, com atividades exclusivas 
para técnicos e auxiliares de saúde bu-
cal. Os simpósios e fóruns terão temas 
diversos, abrangendo conteúdos como 
tratamento de pacientes com necessi-
dades especiais, banco de tecidos, boca 
seca, implantes de carga imediata, trata-
mento de distúrbio temporomandibular 
(DTM), Odontologia Hospitalar, entre 
outros. Professores convidados de 12 
países, como Itália, Estados Unidos, Por-
tugal, Equador, Argentina e Colômbia, 
ministrarão cursos com a duração de 
três horas cada. 

A APCD promove o CIOSP por mais 
de 50 anos.

Até 30/01/2012 Até 30/03/2012 Após 30/03/2012

associados Sobrape 2x R$ 100,00 2x R$ 120,00 1x R$ 260,00

Associados APCD, ABCD, ABO, ABHA, ISBOR  
e pós-graduandos

2x R$ 120,00 2x R$ 150,00 1x R$ 310,00

Graduandos 2x R$ 50,00 2x R$ 60,00 1x R$130,00

Não associados 2x R$ 200,00 2x R$ 260,00 1x R$ 520,00

ASB, TSB e TPD Cortesia Cortesia

Investimento
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Na obra, Luis Eduardo Marques Padovan, e os coautores Ive-
te Aparecida de Mattias Sartori, Geninho Thomé, Ana Cláu-
dia Moreira Melo buscam fazer um registro das experiências 

vividas por eles na 
área de Implanto-
logia. Os capítulos 
do livro discutem 
princípios, funda-
mentação bioló-
gica, métodos de 
diagnóstico, indi-
cações e contrain-
dicações da apli-
cação técnica de 
carga imediata nas 
mais diversas situa-
ções clínicas.  Trata-
-se, portanto, de 
uma obra útil tanto 

para estudantes de Odontologia, quanto para profissionais 
que ainda não incorporaram o conceito da carga imediata 
em sua clínica. 

Luis Eduardo Marques Padovan é graduado em Odontologia 
pela Faculdade de Odontologia de Marília (UNIMAR), é mes-
tre e doutor em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, 
pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba (UNESP). Pa-
dovan é membro do Corpo Clínico do Ser-
viço de Cirurgia e Traumato-
logia Buco-Maxilo-Facial, das 
Associações Hospitalares das 
cidades de Macatuba, Agudos 
e do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia da Jaú. O autor é 
também professor assistente 
das disciplinas de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-
-Facial do curso de Odonto-
logia da Universidade do Sa-
grado Coração de Jesus.

Carga imediata em implantes 
osteointegrados: possibilidades 
e técnicas
Luís Eduardo Marques Padovan

DICA DE LEITURA Agenda
Confira os principais congressos e eventos:

Janeiro

30º Congresso Internacional de  
Odontologia de São Paulo (CIOSP)

28 e 31 de Janeiro de 2012 

Expo Center-Norte – São Paulo- SP  

http://www.ciosp.com.br/

Abril
1º Meeting de Periodontia 

e Implantologia
20 e 21 de Abril de 2012 

Balneário de Camboriú - Santa Catarina 

Mais informações: (47) 3367-4822

Junho
7º Europeio

6 a 9 de Junho de 2012 
Viena - Áustria

Setembro
8º Encontro de Periodontia  

“Professor Juarez Corrêa da Silveira” 
21 e 22 setembro de 2012

Inscrições pelo site da Sobrape

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.

PROGRAMAÇÃO

Fique ligado!
O livro do Congresso de Salvador será sorteado 
pela Loteria Federal dos meses de dezembro 
e janeiro e nos  30º CIOSP e 1º Meeting de 
Camboriú.  O associado que comprar o livro pelo 
site terá 20% de desconto.
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EVENTOS

Indicado pela SOBRAPE, Ricardo Fischer, 
vice-presidente da Associação, recebeu 
no dia 21 de outubro de 2011, o Diploma 
e Medalha Luís César Pannaim. O prêmio 
é realizado anualmente pelo Sindicato 

Associados da SOBRAPE, os periodontis-
tas Sérgio Kahn e Mario Taba Jr., estiveram 
na 97ª edição do Encontro Anual da Aca-
demia Americana de Periodontologia. Re-
alizado entre os dias 12 e 15 de novem-
bro, no Centro de Convenções de Miami 
Beach, nos Estados Unidos, o evento reu-
niu profissionais da área e discutiu diver-
sos aspectos da Periodontologia atual. 

As atividades do Encontro incluíram 
simpósios, cursos, feira com inovações em 
periodontia e sessões interativas, além de 
competições com apresentações orais e 
posters. Sendo o primeiro dia considerado 
um pré-congresso, o Corporate Fórum, 
é, tradicionalmente, o momento em 
que empresas divulgam seus produtos 
e acontecem palestras com professores 
renomados. 

Vice-presidente da SOBRAPE recebe 
homenagem em São Paulo

97º Encontro Anual da Academia Americana 
de Periodontologia

O tema principal da General Session, no 
dia da abertura, foi uma discussão sobre 
periimplantite com a participação dos 
professores Stefan Renvert e Mauricio 
Tonetti. No segundo dia uma sessão 
interativa, com participação da plateia, 
falava sobre o tratamento de doenças 
periodontais, e teve como participante 
o Paulo M. Camargo, brasileiro, professor 
da University of California, Los Angeles 
(UCLA). O assunto principal do terceiro 
dia de evento foi o diagnóstico e 
prognóstico da doença periodontal e o 
último dia foi marcado pelo debate sobre 
aplicações dos biomateriais, incluindo a 
matriz dérmica. 

Professor Sérgio Kahn, titular da cadeira de 
Periodontia no Mestrado de Reabilitação 
Oral da Universidade Veiga Almeida, 

resumiu a experiência do encontro. 
“Além da programação científica, na 
oportunidade, durante a feira comercial, 
ao caminharmos pelos corredores entre 
os estandes comerciais encontramos 
vários colegas de outras localidades e 
pudemos conversar e discutir assuntos 
ligados à Periodontia”, contou.

dos Odontologistas do Estado de São 
Paulo (SOESP) e busca homenagear 
profissionais da saúde bucal que mais se 
destacaram naquele período, dentro de 
todas as especialidades da área. 

A Cerimônia ocorreu no dia 21 de 
outubro, às 19h30, na Câmara Municipal 
de São Paulo, com sessão solene para 
outorga do diploma e medalha de honra 
ao mérito profissional e entrega da 
Medalha de Honra ao Mérito Sindical. 
Os homenageados são, primeiramente, 
indicados pelas entidades odontológicas 
e, posteriormente, em reunião plenária, 
são escolhidos os cirurgiões-dentistas que 
mais se destacaram nas 22 especialidades. 

Lisonjeado, professor Fischer, que leciona 

na PUC- RJ e na UERJ, comentou a 
premiação "Foi uma grande honra 
ter sido indicado pela Sobrape. Além 
disso, saber que outros excelentes e 
brilhantes periodontistas já tinham sido 
homenageados com a medalha Cesar 
Panaim foi motivo de orgulho."

A homenagem foi criada em 1960 pelo 
ex-diretor do SOESP, Oswaldo Barberis, 
para estimular o desenvolvimento da 
Odontologia. O objetivo é valorizar 
os trabalhos realizados e as inovações 
apresentadas pelos cirurgiões-dentistas. A 
Medalha Pannaim valoriza profissionais de 
expressão nacional e tem exclusivamente 
caráter científico, suas inovações e 
serviços relevantes desenvolvidos em 
prol do paciente e da classe. 
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Organizado pela Federação Europeia de Periodontologia (EFP), a 
7ª edição do Europerio será realizada entre os dias 6 e 9 de junho 
de 2012. O evento contará com a participação de entidades da 
área de saúde bucal de toda Europa e do mundo, e os associados 
da SOBRAPE também se juntarão aos melhores especialistas e 
estudiosos da área. 

O Congresso tem um programa científico amplo, tratando de 
diversos temas de saúde bucal, projetado para ser atrativo a espe-
cialistas e generalistas.Logo na quarta-feira, dia 6, um pré-evento 
com a abertura oficial do Europerio está marcado para 17h30. 
Abrindo as palestras, na quinta-feira, dia 7, às 8h30 haverá plenária 
sobre os “Mecanismos Básicos da Patogênese da Doença”, com o 
médico austríaco, Josef Penninger. 

Em seguida, no mesmo dia, dividido entre fóruns e sessões de 
periodontologia serão tratados os seguintes assuntos: “Cirurgia 
Plástica Periodontal”, “Implantologia - Implantes para situações 
comprometidas” e “Avanços na Terapia não-cirúrgica - Maximizar 
o benefício”. 

No dia 8, a partir das 8h30, haverá plenária principal “Do seio 
maxilar - considerações anatômicas e patológicas” que será mi-

SOBRAPE levará associados 
para o Europerio, em Viena 

nistrada pelo médico austríaco Heinz Stammberger. Especialis-
tas explorarão ainda os tópicos: “Recessão gengival - biologia, 
etiologia e gestão”, “Implantologia - protocolos de tratamento 
rápido - cirurgia e prótese” e “Gestão periodontal de dentes 
molares - O sucesso?”. 

O último dia, sábado, dia 9, começará por volta de 9h com a pa-
lestra “Abordagens de tratamento ortodôntico em caso avan-
çado periodontal”, ministrada pelo presidente da Comissão do 
Congresso EPP, o francês Jean Louis Giovannoli, seguido dos 
palestrantes Serge Dibart, da França e Frank Weiland, da Áustria. 
A plenária principal acontecerá em seguida e terá como pales-
trante o cirurgião-dentista austríaco Frank Weiland. 

Todos os dias, entre as atividades da programação, serão rea-
lizadas Sessões de Higiene Dental, com temas variados. Além 
de Fóruns de Especialistas, falando de Implantologia, cirurgia e 
medicina periodontal. 

Durante o evento será anunciado o resultado do Jaccard-EFP 
Prêmio. O concurso promove a investigação e estão autoriza-
dos a participar todos os membros da EFP. O trabalho deve ser 
inédito e precisa atender às instruções dos autores do Journal 

EVENTOS
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A SOBRAPE acaba de se filiar à Academia 
Internacional de Periodontia (IAP). Com 
apoio da Colgate, a Associação se juntou 
a Sociedades Nacionais, profissionais e 
estudantes de mundo todo que partilham 
dos benefícios proporcionados pela IAP. 

A Academia foi fundada em 1985 e tem 
seu escritório executivo, atualmente, 
em Cambrigde, nos Estados Unidos. Ela 
foi criada com a função de melhorar o 
conhecimento e divulgar informações 
sobre Periodontia mundialmente, além 
de buscar promover o avanço da 
cooperação internacional entre grupos de 
pesquisa de todo o mundo. É prioridade 
da IAP garantir que a Periodontia seja 
representada tanto na odontologia 
quanto na medicina, bem como auxiliar 
na criação de cursos de graduação e 
pós-graduação na área em países com 
recursos limitados. 

Sociedade filia-se à Academia 
Internacional de Periodontia

EVENTOS

of Periodontology. Os três melhores trabalhos serão publicados 
na revista. O vencedor terá suas despesas pagas para a viagem a 
Viena, onde apresentará seu projeto. O prêmio monetário será 
de 10.000 euros.

A programação completa e os horários das palestras estão no link: 
http://www.europerio7.com/programmeoverview.php. 

Sobre a eFp
A Federação Europeia de Periodontologia (EFP) foi fundada em 
1991 e é uma das maiores organizações de saúde dental da Eu-
ropa. Sediada em Madri, na Espanha, a EFP reúne, atualmente, 25 
sociedades nacionais membro. 

Engajada no desenvolvimento da educação e formação acadêmica, 
a Federação busca incentivar a graduação em todos os níveis na 
área de Periodontia. Para dar suporte a seus objetivos, edita um 
periódico oficial, o Journal of Periodontology.

A entidade realiza uma grande reunião internacional a cada três 
anos. É o momento em que sociedades membro europeias e ou-
tras de todo o mundo se reúnem para aprender sobre os últimos 
avanços tecnológicos e ouvir renomados palestrantes.

Parceria promove condições especiais de 
inscrições
A direção da EFP, em carta direcionada à presidência da  
SOBRAPE, ofereceu à Associação um desconto de 100 euros nas 
inscrições para o Congresso em Viena de, no mínimo, 50 mem-
bros. Portanto, a taxa de 550 euros sairá por 450 euros. Uma 
condição dada pela organização do Europerio é de que os dados 
dos 50 associados da SOBRAPE sejam enviados conjuntamente, 
no mesmo dia.

Informações e inscrições pelo email: sobrape@sobrape.com.br

Primando por estes princípios de 
globalização da Periodontologia, a IAP 
vem promovendo uma aproximação de 
Sociedades especializadas nesta área. 
“O atual Presidente da IAP, Prof. Niklaus 
Lang, juntamente com o seu Diretor 
Executivo, Thomas Van Dyke, gostariam 
de estabelecer um contato mais próximo 
com as Sociedades de Periodontia da 
América Latina, em especial com a 
SOBRAPE, pelo papel relevante que a 
comunidade periodontal brasileira exerce 
no cenário internacional”, contou Magda 
Feres, tesoureira da instituição. 

Magda frisou também as vantagens 
que a filiação à Academia trará para a 
SOBRAPE. “Quando uma Sociedade 
associa-se à IAP, todos os seus membros 
tornam-se automaticamente associados e 
recebem uma senha pessoal para acessar 
online a revista científica Journal of The 

International Academy of Periodontology. 
Além disso, todos os associados da IAP 
recebem descontos significativos nos 
congressos bianuais da IAP. O próximo 
será realizado em Hong Kong em 2013, 
sob a coordenação do Prof. Niklaus Lang; 
e em 2015 a Academia pretende realizar 
o congresso na América Latina”, destacou. 



12


