
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERIODONTOLOGIA - SOBRAPE - JAN/FEV/MAR/ DE 2012 - Nº 97- ANO XXXII - BELO HORIZONTE - www.sobrape.org.br

J
O

R
N

A
L

Fundadores: Juarez Corrêa da Silveira e Celso Coelho Júnior

As vantagens dos sócios SOBRAPE 
no Europério

página 9

INTERNACIONAL
LABBIO/UFMG: avanços nas pesquisas  
em odontologia

páginas 6 e 7

INfORmE CIENTífICO
Presidente do 1º Meeting de Camboriú, 
Dr. Couto fala sobre o evento

páginas 10 e 11

ENTREvIsTA

Diretor da SOBRAPE assume a 
presidência da ABO-MG

Colgate e SOBRAPE promovem dois 
prêmios de R$ 5 mil

página 3

página 5

Da esquerda pra a direita: Deputado Federal Rodrigo Grilo;  Vereador Bruno Miranda; Ex-Presidente da ABO-MG, Carlos Augusto Jaime Machado; 
Presidente da Academia Mineira de Odontologia, Oswaldo Costa Filho; Presidente da ABO-MG, Lívio de Barros Silveira; Deputado Estadual Luís 
Henrique Maia; Presidente do CRO-MG, Arnaldo Garrocho; Presidente da SOBRAPE, Joaquim Resende e o Assessor do Governo, José Rafael Gerra.



2

SOBRAPE
SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
PERIODONTOLOGIA

Fundada em 05/10/1970
Sede: Rua Santa Rita Durão 321/1207
Fone/Fax: (31) 2534-1587 ou 2534-1589 
www.sobrape.com.br
sobrape@sobrape.org.br  
secretaria@sobrape.org.br

fale com a sOBRAPE 

Diretoria:
Presidente:  Joaquim Resende - MG

Diretor 1º Secretário:
Lívio de Barros Silveira - MG 

Diretor 2° Secretário:  
Thais Ribeiral Vieira  - MG 

Diretor 1º Tesoureiro:
 Alcione Maria Dutra de Oliveira - MG 

Diretor 2° Tesoureiro: 
Ricardo Guimarães Fischer - RJ 

Diretor Executivo:  
João Carlos Azzi - MG 

Vice Presidentes: 
Região Centro-Oeste: 

Marcos Vinicíus Moreira de Castro - GO 
Região Nordeste: Urbino da Rocha Tunnes - BA 

Região Norte: José Américo Gonçalves Fagundes - AC 
Região Sudeste: Joaquim Resende - MG

Região Sul: José Luiz do Couto - SC 

Editora da Revista Periodontia: 
Sheila Cavalca Cortelli - SP 

Diretor de Comunicação: 
Gerdal Roberto de Souza 

Diretor do Jornal O Periodonto: 
Mauro Ivan Salgado - MG 

Diretor Acadêmico:
Luis Otávio de Miranda Cota - MG 

Assessores da Presidência:
Cesário Antônio Duarte - SP 

José Roberto Cortelli - SP 
Sérgio Kahn - RJ 

Assessores Internacionais:
Álvaro José Cicareli - SP 

Arthur Belém Novaes Junior - SP 
Cláudio Mendes Pannuti - SP 
Hamilton Taddei Bellini - SP 

Diretores Culturais: 
Charles Menezes Leahy - AL 

Guido de Oliveira - MG 
Arnaud Alves Bezerra Jr. - MG 

Diretores Sociais: 
Jayme Reis Ferracioli - MG

Douglas Campidelli Fonseca - MG 
Alfeu Eloy Bari - SP 

Assessores Comerciais: 
Marcio E. V. Falabella - MG 

Lorenza C. Machado de Souza - MG 
Rodrigo Seabra - MG 

Conselho Fiscal: 
Efetivos: 

Alcione Maria Dutra de Oliveira - MG 
Carlos Roberto Martins - MG 

Telma Campos Medeiros Lorentz - MG 

Suplentes: 
Renata Cimões J. Silveira - PE 

Renata Penteado - SP 
Safy Rodrigues Pires - BA 

Conselho Deliberativo:  
Antônio Wilson Sallum - SP 

Giuseppe Alexandre Romito - SP 

Conselho Científico:  
Fernando de Oliveira Costa - MG

José Eustáquio da Costa - MG
Carlos Marcelo Figueredo - RJ

ETC Comunicação Empresarial
(31) 2535 5257- www.etccomunicacao.com.br

etc@etccomunicacao.com.br
Jornalista responsável: Rafaella Bosco

* CD, médico, Mestre e Doutor em Medicina Cir., Prof. Adj. FM UFMG

Mauro Ivan Salgado*

Redação e Produção Editorial

A SOBRAPE e os desafios

A vida é cheia de desafios. Qualquer direção que você tomar na vida, sempre tem 
um obstáculo, um impedimento, uma dificuldade a ser vencida. O desafio chega, 
muitas vezes, revestido de camadas de asperezas e, até mesmo, de forma aceitá-
vel como um vírus que muitas vezes nos engana. O desafio reforça a máxima da 
Esfinge:”decifra-me ou devoro-te”. E se não há medo e a força interior está sempre 
renovada, os caminhos se abrem para a aceitação ou enfrentamento e luta. 

Para se enfrentar os desafios, as energias precisam estar renovadas a cada passo 
que se dê. Ao pensar e agir assim, a vida flui, límpida, solta, forte e determinada e há 
sempre uma chama de amor e tolerância para o diálogo e boa comunicação que 
sempre se inflamam e dão nova dimensão ao viver. Vive-se com alegria, sobriedade 
e plenitude. E a vida torna-se sempre bela e iluminada por momentos de uma felici-
dade estonteante.

A SOBRAPE não se esmorece com desafios sobre desafios: seu Diretor Lívio Silveira 
torna-se presidente de uma entidade estadual, lança com a Colgate dois grandes 
prêmios de uma só vez, mantém intercâmbio com as mais importantes entidades 
mundiais de periodontologia, lança livros, promove eventos, aumenta o número de 
associados, melhora o diálogo com os associados e muito mais.

A SOBRAPE não teme desafios e mostra o brilho de sua corajosa caminhada. Com-
preende que o mundo jamais seria o que é sem a Grécia clássica. E reforça a presen-
ça de Platão, que diz, em seu Diálogo Menon que “não é possível ensinar o que são 
as coisas, mas podemos ensinar a procurá-las”. E é tudo que a SOBRAPE tem feito 
o tempo todo.

“O Ministério da Educação, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
e o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) promoverão um estudo sobre os parâmetros 
periodontais clínicos utilizados nos cursos de Odontologia do Brasil. 

Será enviado, via email, um questionário padronizado que deverá ser respondido pelo 
professor da área de Periodontia das Instituições de Ensino Superior (IES). São, ao todo, 
192 cursos de Odontologia em funcionamento no país e o estudo pretende analisar 
como são lecionados os métodos de diagnósticos e outras questões técnicas. A inicia-
tiva visa saber como a doença periodontal é tratada nas diversas faculdades do país.”

Dulce Almeida – Coordenadora do CEP-UFRN – Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte
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tanto para o quadro associativo quanto para outros segmentos, 
como: a UniABO, melhorias para a sede, o aprimoramento de 
relacionamento com as Regionais, o estabelecimento de novas 
parcerias e o resgate da função social da ABO-MG. 

Nossas principais metas estão focadas no resgate do conceito 
e da filosofia social da ABO-MG, na valorização e ampliação do 
quadro de associados, na criação de novas Comissões avaliativas 
de setores, visando identificar falhas e propor soluções. Outro 
projeto visa a reestruturação da UniABO, maior rede de educa-
ção continuada em Odontologia do mundo.

Em quais projetos será possível trabalhar em parceria 
com a sOBRAPE?

A parceria entre as duas instituições e o relacionamento da 
ABO-MG e SOBRAPE sempre foram da melhor qualidade. Va-
mos nos empenhar para que assim continuem e sejam ainda 
mais satisfatórios. Nosso objetivo é manter sempre uma atuação 
junto à atenção básica não só informativa, por meio de nossos 
cursos, como também participativa, em nossos eventos. 

Alguns exemplos são o Congresso da SOBRAPE, que ocorreu 
em Belo Horizonte e o Encontro de Periodontia Professor Jua-
rez Corrêa da Silveira, que chega, em 2012, à sua oitava edição 
com sucesso reconhecido.

Quais são as perspectivas para a melhoria da Odon-
tologia em minas?

Mesmo considerada uma das melhores “Odontologias” do mun-
do, a nossa classe em Minas Gerais não está livre de passar por 
alguns momentos delicados. Mas acredito que, com união e em-
penho, iremos prosperar. A valorização e a qualidade profissional 
serão nossos objetivos.

A relação odontológica é abrangente, não envolve apenas o 
profissional e o  paciente, mas se apoia em três grandes pilares: 
profissional, plano de saúde e paciente, que sempre devem estar 
em equilíbrio.

Para finalizar, a ABO-MG irá continuar cumprindo seu papel, que 
é o de  trabalhar para proporcionar ao profissional o acesso a 
uma bagagem científica, por meio de cursos e promoção de 
eventos, a fim de que a Odontologia de qualidade seja a princi-
pal valorizada. 

Novos projetos e valorização da odontologia

Empossado no dia 13 de janeiro de 2012, Dr. Lívio de  
Barros Silveira deu início ao seu mandato à frente da Asso-
ciação Brasileira de Odontologia de Minas Gerais (ABO-MG). 
Graduado em Odontologia, especialista em Periodontia, mestre 
em Laser em Odontologia e doutor em Engenharia Mecânica 
– Bioengenharia, Dr. Lívio é docente da cadeira de Patologia 
e Periodontia do curso de Odontologia da FEAD-MG. Ainda 
ocupa cargos e atividades na área da saúde bucal e pretende 
mostrar esta vertente também na ABO-MG. Nesta entrevista, 
ele apresenta os planos para o crescimento da Associação e 
destaca que a prioridade será buscar a valorização e ampliação 
do quadro de associados. 

Quais são os principais objetivos da gestão 2012-
2014 à frente da ABO-mG?

A Diretoria eleita para a gestão 2012-2014 tem vários pro-
jetos para esse mandato. Eles foram elaborados visando con-
templar as principais necessidades da instituição em sua inte-
gralidade valorizando, antes de tudo, a razão de ser de nossa 
entidade e sua principal característica, presente no próprio 
nome da ABO-MG: ser uma Associação. Temos metas voltadas 

ENTREvIsTA

“vamos valorizar a 
profissão”
Lívio de Barros Silveira, presidente da ABO-MG
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Um momento de descontração marcou 
a presença da Sobrape no 30º Congres-
so Internacional de Odontologia de São 
Paulo (CIOSP). A Sobrape, em seu estan-
de no Congresso, realizou o sorteio do 
livro Avanços em Periodontia e Implanto-
dontia - Paradigmas e Desafios, que reúne 
textos de diversos autores renomados e 
coordenado por Urbino da Rocha Tunes, 
Mônica Dourado e Sandro Bittencourt, 
publicado pela SOBRAPE durante o seu 
XXIV Congresso, na Bahia. 

Todos os profissionais que se filiaram à 
SOBRAPE durante o 30º CIOSP, além de 
não pagarem a taxa de adesão à Socieda-
de, concorreram a um exemplar da obra.

O livro foi gentilmente cedido pela 
Editora Napoleão, representada por  
Leonardo Napoleão. Também estiveram 
presentes ao sorteio o Presidente da SO-
BRAPE, Joaquim Resende, o Diretor 1º 

Associado ganha livro em sorteio durante 
o 30º CIOsP 

Secretário da SOBRAPE e presidente da  
ABO-MG, Lívio de Barros Silveira, o dire-
tor do Jornal O Periodonto, Mauro Ivan 
Salgado, e o diretor executivo da SOBRA-
PE, João Carlos Azzi. 

O premiado foi o recém-associado, Wal-
mir Júnio de Pinho Reis Rodrigues, da 
cidade de Teresópolis, do Rio de Janeiro, 
que recebeu a notícia no momento do 
sorteio. Representando a editora, Leonar-
do ligou imediatamente para o associado, 
que posteriormente recebeu o livro em 
sua casa.

Walmir contou que já havia deixado a 
cidade quando soube que havia ganhado 
o prêmio. “Visitei o CIOSP durante um 
dia. Foi quando me associei à SOBRAPE 
e passei a concorrer ao prêmio. Recebi 
a ligação do Leonardo Napoleão dizendo 
que eu havia vencido e fiquei muito feliz 
com a notícia,” contou. 

Em 2007, a SOBRAPE e a Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (SOCESP) reuniram os conhecimentos de médicos, farmacêuticos, 
dentistas, psicólogos e especialistas em bioética na redação do primeiro 
manual técnico e científico do mundo para tratar das situações de interesse 
comum a dentistas e demais profissionais de saúde. O trabalho foi originado 
de reuniões ocorridas no Congresso Brasileiro de Periodontia e no Encontro 
Anual da SOCESP, eventos realizados naquele ano. 

O livro “Cardiologia e Odontologia - uma visão integrada” foi lançado pela 
Editora Santos e teve enorme repercussão desde então. A proposta nasceu 
de uma reunião de ideias da ex-diretora da SOCESP e atual presidente 
do Departamento de Odontologia da Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (AMIB), Teresa Márcia Morais, e do professor Rodrigo Bueno de 
Moraes, ex vice-presidente da SOBRAPE. 

Livro lançado pela sOBRAPE 
em 2007 rende dividendos
Obra reúne acontecimentos de diversas 
áreas da saúde em manual inédito
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Diretores da SOBRAPE se reuniram, no dia 30 de janeiro, 
em São Paulo com representantes da Colgate, parceira da 
entidade, para discutir diversas questões de interesse comum. 
Participaram da reunião o presidente da SOBRAPE, Joaquim 
Resende, os diretores, Lívio Silveira e João Carlos Azzi; a editora 
da Revista Periodontia, Sheila Cortelli; o diretor do jornal O 
Periodonto, Mauro Ivan Salgado, além da gerente de Assuntos 
Científicos, Patrícia Bela Costa e do Relações Públicas, Leandro 
Ávila, representantes da Colgate. 

Na ocasião, foram discutidos assuntos relativos a dois novos 
prêmios a serem concedidos pela entidade (veja matéria 
abaixo) em parceria com a Colgate, o apoio para eventos e 
institucional e o fortalecimento da revista e do jornal.

A Revista Periodontia manterá sua periodicidade trimestral, 
assim como o jornal O Periodonto, que contará com 
distribuição impressa e eletrônica. Foi tema do encontro, ainda, 
a criação de folders educativos que orientarão os pacientes 
com relação aos diversos aspectos das doenças periodontais e 
que estarão à disposição dos associados da SOBRAPE. 

Prêmios
Uma parceria firmada entre a SOBRAPE e a Colgate 
homenageará dois dos precursores da Periodontia no Brasil, 
além de premiar novos profissionais que se destacam nas 
pesquisas na área da saúde bucal atualmente. Serão os Prêmios 
de Apoio à Pesquisa Clínica “Antônio Césio de Pádua Lima”, e 
o Prêmio de Apoio à Promoção da Saúde “Moysés Moreinos”.

As duas premiações serão realizadas no XXV Congresso 
Brasileiro de Periodontologia, a ser realizado pela SOBRAPE, que 
está marcado para os dias 1 a 4 de maio de 2013, em Gramado, 
no Rio Grande do Sul. Os candidatos terão oportunidade de 
participar ao enviar suas pesquisas para serem publicadas na 
Revista Periodontia, o periódico trimestral oficial da SOBRAPE. 
Os concorrentes terão seus artigos publicados ao longo do 
ano e no início de 2013 e, durante esse tempo, uma comissão 
julgadora estará avaliando o melhor trabalho. O anúncio dos 
vencedores será feito durante o Congresso de Gramado, e 

Colgate e sOBRAPE promovem dois 
prêmios de R$ 5 mil

os pesquisadores que ficarem na primeira colocação de cada 
prêmio receberão a quantia de R$ 5 mil reais. 

Homenagem aos fundadores
A SOBRAPE escolheu os precursores da Periodontia no Brasil 
para dar nome aos prêmios. Antônio Césio de Pádua Lima foi 
o primeiro periodontista do Brasil. Sua formação começou em 
1942, dois anos após se graduar na Faculdade de Odontologia 
da USP e receber uma bolsa de estudos para a Universidade 
de Columbia, em Nova York. 

Já Moysés Moreinos, foi o fundador e primeiro presidente 
da Sociedade. Ele fez parte da comissão que representou 
os profissionais brasileiros na Cidade do México, onde seria 
fundada a Sociedade PanAmericana de Periodontologia. 
A partir desta viagem, criou-se a Sociedade Brasileira de 
Periodontologia. Moreinos foi também responsável pelo 
curso de especialização da disciplina de Periodontia da Escola 
de Aperfeiçoamento da ABO-RJ e regente da disciplina de 
Periodontia da Faculdade de Odontologia da UERJ. 

PREmIAçãO

Parceria irá premiar dois artigos originais publicados na 
Revista Periodontia
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INfORmE CIENTífICO

A segunda vertente de estudos na área de odontologia do 
LABBIO – a terapia fotodinâmica ou desinfecção mediada pela 
luz – permite a ação de substâncias fotossensibilizadoras que, 
ativadas pela luz, liberam radicais livres no interior das bactérias 
responsáveis pelas doenças periodontais (periodontite), cáries e 
periimplantite.

O professor Marcos Pinotti ressalta que nos últimos anos a 
principal linha de atuação do laboratório é o desenvolvimento 
tanto das fontes de luz quanto dos fotossensibilizadores da PDT 
(photodynamic therapy). Ele frisa que alguns elementos são 
essenciais para que a PDT funcione. “Preciso de um corante que 
libere radicais livres quando ativado por uma fonte de luz de 
uma cor específica e de um determinado comprimento de onda. 
É necessária também a compatibilidade entre o corante e a luz. 
Como alguns corantes são ressonantes com cores específicas, 
temos que encontrar fontes de luz adequadas para essa ação.”

Criado em 1999, o Laboratório de Bioengenharia (LABBIO) do 
Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) é um polo de estudos em diversas 
áreas do conhecimento e conta com parcerias de empresas 
privadas e centros de pesquisas e fundações.

Inicialmente, o laboratório concentrou seus estudos na área 
de engenharia cardiovascular e, aos poucos, foi introduzindo 
outras ciências, a exemplo da odontologia, fisioterapia, biologia, 
tecnologia assistiva (que auxilia pessoas com deficiência), entre 
outros. Paralelamente, os pesquisadores estudam também 
a biomimética – caminho oposto à bioengenharia. “São 
tecnologias inspiradas nos fenômenos biológicos para elaborar 
equipamentos”, explica Marcos Pinotti Barbosa, coordenador do 
LABBIO e professor do Departamento de Engenharia Mecânica.

Em 2001, pesquisas na área de biofotônica foram iniciadas, 
duas das quais em odontologia, contribuindo para dar 
suporte aos especialistas. A primeira das vertentes envolve a 
fotobiomodulação e a segunda a terapia fotodinâmica. Segundo 
Marcos Pinotti, as duas têm interface com diversas áreas do 
conhecimento, como odontologia e medicina (ginecologia, 
dermatologia, ortopedia etc.).

Na odontologia, a fotobiomodulação pode gerar, entre outros 
benefícios, efeitos favoráveis como a aceleração da cicatrização 
e analgesia, como ocorre em casos de herpes bucal ou em 
situações como distúrbios da articulação temporomandibular. 
“Em muitos casos, o laser pode ser aplicado, como quando o 
paciente apresenta mucosite, feridas na boca decorrentes, por 
exemplo, de processos de quimioterapia para tratamento de 
câncer”, comenta Marcos Pinotti. “Dependendo da potência do 
laser, é possível fazer a cauterização e a evaporação do tecido, 
embora seja preciso ressaltar que trabalhamos com laser de 
baixa intensidade”, acrescenta. Os estudos mostram que a 
fotobiomodulação estimula a produção de fluido crevicular, o 
que contribui para que células de defesa auxiliem na cura da 
infecção, entre outras aplicações.

LABBIO/UfmG:  
avanços nas 
pesquisas em 
odontologia
Por Ellen Cristie
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INfORmE CIENTífICO

Outro desafio dos pesquisadores é implantar esse corante no 
interior da bactéria. Há corantes naturais, como a curcumina, e os 
artificiais, como o azul de metileno e o azul de toluidina, mas “nem 
todos os corantes são incorporados pelas bactérias”, destaca.

Ao agir sobre as bactérias, os radicais livres provocam um 
processo chamado de morte celular programada (apoptose). 
A grande vantagem do procedimento é que ao ser eliminada 
desta forma a bactéria não gera reações inflamatórias, ou seja, 
ela dissolve-se de dentro para fora.

Nos consultórios, os especialistas têm um blister contendo a 
substância, que é aplicada topicamente na área infectada ou na 
região que ele pretende prevenir. Nos últimos anos, o grande 
esforço tem sido no sentido de gerar fotossensibilizadores 
ressonantes compatíveis com as fontes de luz já existentes na 
maioria dos consultórios odontológicos. Uma dessas fontes 
são os fotopolimerizadores de resinas, também utilizados para 
clareamento dental.

Corantes são encontrados nos cerrados de 
minas

Graças ao financiamento da Fapemig, os pesquisadores têm 
obtido bons resultados nas pesquisas que envolvem corantes. “Já 
temos alguns resultados preliminares mostrando a existência de 
corantes disponíveis em plantas do cerrado de Minas Gerais. E 
a boa notícia é que, para uma ação adequada, esses corantes 
devem estar bastante diluídos, sem que haja a necessidade de 
desmatamento.”

Uma das pesquisas que estão em andamento refere-se aos 
métodos de extração e funcionalização dos corantes e sua 
relação com organismos que precisam ser eliminados. Um outro 
estudo, também financiado pela Fapemig em parceria com o 
CNPq, diz respeito ao encapsulamento do corante de forma que 
ele atinja regiões específicas das bactérias, aumentando, assim, a 
eficiência do processo de desinfecção.

Segundo Betânia Maria Soares, pós-doutoranda na área de 
laserterapia do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Faculdade de Engenharia da UFMG, a intenção é prover os 
dentistas com soluções e ferramentas adequadas para a 
desinfecção das principais doenças bucais. “Mas é preciso deixar 
claro que cada tratamento exige uma determinada ação. A 
vantagem é que é uma terapia segura, sem efeitos colaterais, e até 
hoje não foram encontrados microorganismos resistentes”, diz. A 
pós-doutoranda trabalha justamente no mecanismo de ação da 
terapia fotodinâmica utilizando dois corantes.

As substâncias obtidas com os novos estudos podem contribuir 
nos casos de infecções resistentes a antibiótico, na profilaxia de 
procedimentos periodontais e instalação de implantes, na redução 
da periimplantite e de infecções de canais radiculares (com fibra 
ótica é possível iluminar a região a ser atingida pelo corante). Além 
disso, podem matar fungos que contaminam a boca, a exemplo 
da Candida albicans, e ter aplicação em outras áreas, como a 
dermatologia. “Não é uma substituição a outros procedimentos. 
É a oferta de alternativas que vão se somar ao arsenal usado 
no tratamento de doenças da boca”, ressalta Marcos Pinotti. “Pela 
experiência dos especialistas, cada profissional vai descobrir as 
lesões indicadas para cada procedimento, além de resolver alguns 
casos que ainda não são possíveis de ser tratados com os métodos 
que já existem”, completa.

PARCERIA Para que os estudos obtenham sucesso, uma equipe 
multidisciplinar de 15 profissionais de vários níveis – desde 
alunos de iniciação científica a pós-doutorandos – trabalham 
nas pesquisas. A sinergia entre a UFMG e empresas privadas 
determinou a colocação de um corante artificial no mercado 
– o Chimiolux, lançado em 2006, com registro da Anvisa, muito 
usado por clínicos, periodontistas e endodontistas ou nos casos 
de pacientes com herpes e outras lesões. Esta terapia é também 
promissora para a odontopediatria.
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A obra do professor e Doutor em Odontologia pela Uni-
versidade de São Paulo, Eduardo Saba-Chujfi, “Cirurgias 
Plásticas Periodontais e Periimplantares” de 2007, é uma 
orientação completa àqueles que praticam a clínica odon-
tológica, Periodontia e Implantodontia. Ela explica as dife-
rentes técnicas cirúrgicas, com indicações e limitações, com 
facilidade na compreensão e ampla aplicabilidade prática. 

Editado pela Editora Santos (Grupo GEN), o livro ganhou 
uma versão em espanhol em 2009. Saba-Chujfi é tam-
bém autor de “Odontologia - Resultados e Integração”, 
de 2008.

Cirurgias plásticas 
periodontais e  
periimplantares 
Eduardo Saba-Chujfi

DICA DE LEITURA Agenda
Confira os principais congressos e eventos:

Abril
1º Meeting de Periodontia 

e Implantologia da SOBRAPE
20 e 21 de Abril de 2012 

Balneário de Camboriú - Santa Catarina 

http://mpi.odo.br/

Junho
Europério - 7th Conference of European  

Federation of Periodontology
6 a 9 de Junho de 2012 

Viena - Áustria 

http://www.europerio7.com/

Setembro
8º Encontro de Periodontia  

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

Belo Horizonte

Inscrições pelo site da Sobrape

PROGRAmAçãO

Confirme o recebimento da boleta de 
pagamento da anuidade
O prazo final para o pagamento da anuidade referente a 
2012 venceu no dia 15 de fevereiro. A SOBRAPE informa 
que a boleta encaminhada via email a todos os associados 
não possui data limite e, portanto, ainda pode ser paga sem 
necessidade de se emitir nova boleta.  A SOBRAPE relem-
bra aos associados que, para ter acesso a todos os privilégios 
que a Entidade disponibiliza, como o recebimento do “Jornal 
O Periodonto”, via email, e da “Revista Periodontia”,  pelos 
Correios, além de vários benefícios e promoções, como a 
participação em eventos, é necessário quitar a parcela anual 
junto à Sociedade. 

O associado que não recebeu a boleta deve entrar em con-
tato imediatamente pelo  email: secretaria@sobrape.org.br 
ou pelo telefone (31)2534-1587.

Nova diretora na sOBRAPE
A Direção da SOBRAPE tem uma nova integran-
te. A Dra. Thais Ribeiral Vieira assume o cargo de 
Diretora 2ª Secretária, de acordo com a Portaria 
008/2012-2013 da Presidência, em substituição à 
Dra. Carolina Ferreira Franco. 

Atualize seu cadastro
Mantenha seu cadastro atualizado no site da  
SOBRAPE (www.sobrape.org.br). Assim, você 
continua recebendo as informações, comunicados 
e publicações da Sociedade.  Basta entrar na área 
exclusiva do associado, fazer o login e atualizar seus 
dados. Caso tenha perdido a senha de acesso, exis-
te a opção de solicitá-la por email. Todo o proces-
samento é feito em site seguro.
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EvENTOs

O Encontro de Periodontia Professor Juarez Corrêa da Silveira já 
tem data marcada para este ano. O evento acontecerá nos dias 
21 e 22 de setembro, no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Ho-
rizonte. A reunião é promovida pela SOBRAPE, Sociedade Brasi-
leira de Periodontologia, e terá apoio  da Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção Minas Gerais (ABO-MG) e do Conselho 
Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG).

O encontro ocorre a cada dois anos e, além de ser uma opor-
tunidade de atualização científica, representa também um mo-
mento de encontrar colegas clínicos e especialistas  de diversas 
regiões do estado.

Para a oitava edição do evento, a Comissão Organizadora está 
elaborando uma programação especial com professores de re-
nome nacional e internacional da Periodontia e Implantodontia, 
sempre com o objetivo de proporcionar aos participantes o que 
há de mais atualizado na área científica. Parte do encontro é vol-

VIII Encontro de Periodontia será realizado 
em setembro

tada para a apresentação de trabalhos científicos em forma de 
pôsteres e haverá também uma feira comercial. 

“Sobre este evento especificamente, guardo com carinho na 
memória a realização do primeiro encontro de Periodontia em 
homenagem ao meu pai, ocorrido em 1998, no aniversário de 
seu falecimento. Na ocasião, o encontro teve um grande su-
cesso e permitiu que se perpetuasse até hoje no calendário 
da ABO-MG e da SOBRAPE”, conta Lívio de Barros Silveira, 
Secretário Geral da SOBRAPE.

O professor Juarez Correa da Silveira lecionou como titular 
da cadeira de anatomia patológica da UFMG e foi membro da 
Academia Brasileira de Odontologia, na qual ocupava a cadeira 
nº 1 (Patrono Coelho e Souza). Dr. Juarez foi ainda patrono da 
cadeira 45 da Academia Mineira de Odontologia, presidente 
da SOBRAPE por dois mandatos e, por duas vezes, presidiu a 
ABO-MG. Silveira faleceu em novembro de 1997, quando exer-
cia seu segundo mandato à frente da ABO-MG.

A SOBRAPE é a única associação brasileira credenciada a 
inscrever os interessados a participar do evento de Viena. Para 
se cadastrar, é necessário preencher uma ficha de inscrição que 
está disponível no site da SOBRAPE. O pagamento pode ser 
feito via cartão de crédito, que só será debitado a partir de 
maio e o valor de € 450,00 será uma grande economia para 
nossos associados. Lembrando que a inscrição hoje, se feita no 
site da EFP, custa € 650,00.

Mesmo com a inscrição feita direto no site do evento, ainda 
assim o associado poderá fazer parte da lista do SOBRAPE. E se 
foi pago um valor mais alto que os € 450,00 ele poderá receber 
a diferença de volta.  

Mais informações pelo secretaria@sobrape.org.br ou pelo telefone 
31 2534 1587.  As  inscrições vão até o final do mês abril.

Congresso e viagem pela Europa
Uma oportunidade de interagir com entidades de saúde bucal 
da Europa e do mundo todo, o 7º Europério está marcado 
para o período entre os dias 6 e 9 de junho de 2012, em 
Viena, na Áustria. Além de trazer um programa científico amplo, 
tratando de diversos temas de saúde bucal projetados para 

Inscrições para o Europério 7 podem ser 
feitas no site da SOBRAPE

serem atrativos a especialistas e generalistas, trata-se de uma 
oportunidade única de viagem para os associados da SOBRAPE.

Para viabilizar a ida dos associados da Sociedade à Viena, foi 
firmada uma parceria com a agência de turismo TOB TOUR, 
de São Paulo, (vania@tobtour.com.br – tel.: 11 3531 7766) que 
preparou um pacote especial para o Europério com diversas 
facilidades. A empresa, uma das maiores do Brasil no ramo de 
turismo de eventos, sobretudo na área odontológica, propôs 
condições de viagem que englobam hospedagem, passagem e 
seguro de viagem.

Considerando que existem congressistas de todo o país e 
que cada um possui diferentes propostas para a viagem pós-
congresso, a parceria propõe roteiros flexíveis para aqueles 
que pretendem estender a estadia pela Europa. De acordo 
com Joaquim Resende, presidente da SOBRAPE, a parceria 
com a agência trará muitas facilidades ao associado que quiser 
participar do Europério. “Nós da SOBRAPE procuramos a 
empresa de turismo em busca de tornar a viagem dos nossos 
periodontistas mais barata e mais fácil. O site da SOBRAPE está 
repleto de informações de como participar do Congresso de 
Viena, basta acessá-lo e se inscrever,” lembrou.
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Às vésperas do 1º Meeting de Periodontia e Implantologia, que 
será realizado nos dias 20 e 21 de abril de 2012, no Balneário 
Camboriú, em Santa Catarina, o Jornal O Periodonto conversou 
com o presidente do encontro.

Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Alfenas 
(UNIFAL/MG), José Luiz do Couto tem cerca de 30 anos de 
carreira. Atualmente, é professor e coordenador do Curso 
de Especialização em Periodontia da Associação Brasileira 
de Cirurgiões Dentistas (ABCD/SC), Regional de Balneário 
Camboriú. Foi professor titular e responsável pelo Departamento 
de Periodontia da Faculdade de Odontologia da UNINCOR-MG; 
e professor assistente do Curso de Especialização em Periodontia 
da USP-SP.

Especialista em prótese dental e em Periodontia, Couto é 
mestre em Periodontia pela USP e doutor em Odontologia 
com subárea Periodontia pela UNINCOR-MG. Devido à sua 
trajetória profissional, Dr. Couto foi escolhido presidente da 
Comissão Organizadora do Meeting e apresenta a seguir as 
novidades e atrações que o evento trará para os congressistas. 

Quais as contribuições que o evento pode trazer 
para a área da saúde bucal e para os visitantes?
Em primeiro lugar, agradeço imensamente à diretoria da 
SOBRAPE por me confiar tamanha missão, principalmente 
ao presidente Dr. Joaquim Resende por essa oportunidade. 
Estou muito entusiasmado com mais este grande desafio, tão 
gratificante e ao mesmo tempo de tanta responsabilidade, que é 
participar da organização de evento de tal magnitude.  

Na programação científica, sob a orientação do Prof. Cesário 
Antonio Duarte, reuniremos palestrantes de renome nacional 
e internacional e temas extremamente atualizados. No tocante 
à Feira Comercial, dedicamos tempo no sentido de selecionar  
os parceiros, materiais, produtos e novas marcas da crescente 
indústria nacional e internacional. 

Pensando no bem-estar e entretenimento dos congressistas, 
além de tudo que a Cidade pode oferecer, escolhemos a dedo 
uma grande atração musical após o coquetel de abertura, a 
melhor banda cover dos Beatles da Argentina.

Presidente do 1º meeting de Camboriú fala sobre o evento

Quais quesitos foram levados em consideração 
na escolha da grade de programação de pales-
trantes do meeting?
A experiência e o bom senso têm nos ensinado que é impossível 
praticar uma boa especialidade ou clínica geral sem investir 
constantemente em atualização científica. Neste propósito, 
achamos por bem organizar a programação científica com 
temas direcionados aos profissionais que almejam se reciclar e 
se preparar para atender a grande demanda de pacientes que 
buscam uma Odontologia de ponta. Pensamos também nos 
acadêmicos e auxiliares, considerando a classe odontológica 
como um todo.

EsPECIAL
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Presidente do 1º meeting de Camboriú fala sobre o evento

EsPECIAL

Os organizadores deste evento continuam unidos em busca 
do mesmo objetivo, que é fazer deste encontro um marco na 
história da Odontologia no Sul do Brasil. Para tanto, 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 sobre Implantes, Estética, Oclusão e cursos para ASB, 
TSB e TPD (cortesia). 

Além do Fórum Acadêmico e apresentação de  pôsteres que 
ocorrerá nos dois dias do Meeting, a integração e a harmonia 
de áreas afins levarão a um só ganho e, nesta caminhada, todos 
nós seremos vencedores. A presença de cada profissional, 
independente de sua área de concentração, trará diferentes 
experiências e informações sobre os aspectos mais relevantes 
que devem ser abordados no tratamento de um paciente como 
um todo. E tudo se inicia e termina com a Periodontia.

Quais são as expectativas da organização para o 
evento?
As expectativas são enormes. Acreditamos que receberemos 
mais de 500 congressistas de todo o Brasil. Já temos inscrições 
vindas do Pará ao Rio Grande do Sul. Para nós, o Congresso 
será uma grande oportunidade de reunir o que há de melhor 
em Odontologia no que se refere à tecnologia e a profissionais, 
em uma das mais belas paisagens do Brasil, que é o Balneário 
Camboriú. 

Será também uma excelente oportunidade para a atualização 
científica dos profissionais da região Sul, que vem crescendo a 
cada ano, e, por conseguinte dos profissionais de todo o país. Mais 
uma vez eu volto à baila me referindo à programação científica 
do evento. Teremos cursos ministrados por pesquisadores de 
várias escolas e tendências. No entanto, com uma excelente 
experiência clínica, ou seja, aliar a ciência, a tecnologia e 
experiência clínica. De nada vale o uso e aplicação de produtos 
de alta qualidade, mediante a aplicação de técnicas complexas, 
se não estivermos preparados para tal. Portanto, treinamento 
e cursos constantes são características importantíssimas para 
o desenvolvimento e atualização do profissional. Finalmente, 
esta é uma grande oportunidade para se ter acesso a palestras 
com mais de 40 renomados ministradores, que apresentarão 
temas atuais. Para mais informações, acesse o site oficial do 
Meeting (http://www.mpi.odo.br/), que traz orientações sobre 
como fazer sua inscrição e apresenta os pacotes de viagem 
preparados especialmente para este encontro.

A organização do evento oferece subsídios para grupos de 10 
ou mais pessoas na inscrição, com desconto de 15% e uma 
cortesia para os dois dias de evento.  

Há também descontos na hospedagem, que pode ser reservada 
por apenas R$ 60 a diária com café da manhã em suíte no 
Hotel Sibara Flat, para grupos de 4 pessoas. 

É possível também fazer a inscrição de grupos por email ou 
telefone, pelo contato@mpi.odo.br ou (47) 3056-5754.
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