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Fundadores: Juarez Corrêa da Silveira e Celso Coelho Júnior

Realizada em Salvador de 25 a 28 de maio, a 24a edição do Congresso Brasi- 
leiro da SOBRAPE trará aos participantes o que há de mais atual tanto em relação 
aos assuntos pertinentes à periodontologia quanto às discussões multidisciplinares so-
bre a halitose. Na ocasião, também será comemorado o 40º aniversário da SOPRAPE 
fundada em outubro de 1970.

                                                       Confira mais informações na página 5

Confira a convocação para as 
eleições e para as reuniões ordinária 
e extraordinária da SOBRAPE 

página 10

A atual diretoria da SOBRAPE faz 
um levantamento do que foi alcan-
çado durante sua gestão.

  página 3

Veja a agenda dos principais congres-
sos da área e informações sobre os 
Congressos Internacional de Laser e 
da Federação Iberopanamericana.
páginas 8 e 9

Congresso Brasileiro de 
Periodontologia celebra 
40 anos da SOBRAPE

Realizações Editais Eventos
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POR DENTRO DA SOBRAPE

A (r)evolução da SOBRAPE

Entende-se a evolução da SOBRAPE como o desenvolvimento pro-

gressivo de uma ideia que deu certo. Tudo começou na década de 

setenta quando a SOBRAPE foi criada e a especialidade periodonto-

logia se restringia a uma ação clínico-profilática-cirúrgica-gengival que 

se utilizava de técnicas de profilaxia, raspagem, curetagem e cirurgias 

menores. Era um grande trabalho preventivo para evitar a perda pre-

coce dos dentes. E o mais triste, após a perda dental, os pacientes 

estavam condenados a usar próteses fixas ou móveis.

A evolução da implantodontia, que surgiu alguns anos antes da SO-

BRAPE, iluminou o caminho da periodontologia e provocou uma revo-

lução – transformação radical de conceitos e práticas científicas - na 

periodontia. A filosofia periodontal de prevenção e conservação dos 

dentes jamais mudou e quando se vislumbrava a possibilidade da per-

da dentária, os implantes surgiram como a mais eficaz terapêutica para 

substituí-los, devido ao grande sucesso clínico do seu uso. Sucesso 

até quando se fazia necessário o uso de enxertos gengivais e ósseos, 

acompanhada por uma verdadeira revolução tecnológica de equipa-

mentos, materiais, serviços e publicações científicas, além da ampliação 

e multiplicação de técnicas cirúrgicas reparadoras.

A periodontologia hoje é uma das mais importantes e completas es-

pecialidades odontológicas. Ela por si só representa integralmente a 

Odontologia e é impossível fazer qualquer procedimento odontológi-

co sem passar pelos seus caminhos: higiene e profilaxia, enxaguatórios 

bucais, periodontologia estética, cremes dentais antitártaro, escovas 

dentais, laser, halitose, lesões de mucosa, cicatrização gengival, enxer-

tos ósseos e gengivais, e os implantes em todas as suas variações e 

tamanhos. Por este motivo, a SOBRAPE completa 40 anos seguidos de 

trabalho e não para de crescer. A evolução que levou à revolução.  

SOBRAPE - SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE PERIODONTOLOGIA

Fundada em 05/10/1970
Sede: Rua Santa Rita Durão 321/1207
Fone/Fax: (31) 3224-2762
www.sobrape.com.br
email: sobrape@sobrape.org.br

ESPAÇO DO LEITOR

Fale conosco: uma importante ferramenta de comunicação 

No site da SOBRAPE (www.sobrape.com.br), na barra su-
perior da página inicial do espaço dedicado aos profissio-
nais, você encontra a ferramenta Fale Conosco. Através 
dela é possível mandar sugestões, reclamações e tirar dúvi-
das diretamente com a Sociedade. Não deixe de exercer 
seu papel como sócio. Participe e fortaleça a sua entidade!

Presidente: Joaquim Resende (MG)

Vice-Presidente: Ricardo Guimarães Fischer (RJ)

1º Secretário: Lívio de Barros Silveira (MG)

2º Secretário: Carolina Ferreira Franco (MG)

1º Tesoureiro: Gerdal Roberto de Sousa (MG)

2º Tesoureiro: Telma Campos Medeiros Lorentz (MG)
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Revista Periodontia

Jornal O Periodonto

Redação e Produção Editorial
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Às vésperas das próximas eleições, a atual 
diretoria da SOBRAPE, presidida pelo Dr. 
Joaquim Resende, apresenta um conjunto do 
que foi alcançado no último ano. Como to-
dos devem se recordar, o biênio 2009-2011 
foi dividido entre duas diretorias. Apesar de 
o tempo para agir ter sido mais curto e a 
transição, por consequência, um pouco mais 
complexa, várias conquistas foram alcan-  
çadas, em diferentes frentes de atuação.

A primeira delas refere-se aos eventos 
realizados. Em setembro de 2010, a SO-
BRAPE, juntamente com a ABO-MG e 
apoio do CROMG, promoveu o VII En-
contro de Periodontia Prof. Juarez Corrêa 
da Silveira, evento bianual que promove a 
atualização nas áreas de Periodontia, Laser 
e Implante. O XXIV Congresso de Perio-
dontologia, organizado pela SOBRAPE, 
trará a Salvador, em maio, importantes 
discussões sobre periodontia, implanto-
dontia, e halitose para os profissionais da 
área. 

A SOBRAPE ainda participou de uma 
série de eventos, como o Encontro de 
Halitose na APCD, o Encontro de Es-
pecialidades Odontológicas em Juiz de 
Fora, CIOSP e CIOMIG. Em cada uma 
dessas participações, buscou o diálogo 
com outras entidades, especialidades e 
patrocinadores. 

Outras ações importantes estão relacio-
nadas à regularização de algumas situa-
ções ligadas à sociedade. Em outubro de 
2010, após várias tentativas, foi feito o 

registro e a regularização do estatuto. A 
situação legal da SOBRAPE também foi 
normalizada com o destravamento jurídi-
co e fiscal da entidade. Por fim, no início 
de 2011, foi obtida a certificação Digital 
Junto à Receita Federal. 

Meios de comunicação
O aprimoramento da comunicação da 
sociedade foi outra importante frente, a 
começar pelo site da entidade, que foi 
repaginado. Foi contratada uma empresa 
para ficar responsável pela atualização do 
banco de dados, importante para manter 
os sócios sempre atualizados. 

O jornal O Periodonto, fundado por 
Juarez Corrêa da Silveira e Celso Coelho 
Júnior, também passou por mudanças. 
Uma agência de comunicação é agora 
responsável pela edição do veículo, que 
está sob direção de Mauro Ivan Salgado. 
O jornal está, aos poucos, retomando sua 
periodicidade e distribuição, que estão 
sendo regularizadas.

A Revista da SOBRAPE, por sua vez, tem 
sido continuamente reformulada através 
de um trabalho constante, coordenado 
por Sheila Cavalca Cortelli. Com o apoio 
de autores, editores, revisores e coopera-
dores, o tempo da avaliação para publi-
cação de artigos foi reduzido para dois 
meses, agilizando o processo. Outras 
novidades: as seções “Passo a Passo da 
Pesquisa”, “Passo a Passo da Prática Clíni-
ca” e a coleção digital completa da revista 
está disponível no novo site da SOBRAPE. 

A Revista Periodontia/Brazilian Journal of 
Periodontology ainda passou a registrar o 
mesmo ISSN (0103-9393) para os títulos em 
português e inglês e o calendário de publica-
ção da revista está em dia em 2011, após es-
tabelecimento do cronograma de publicação 
e atualização dos números atrasados. 

Serão publicados os resumos (anais) dos 
Congressos na revista SOBRAPE. A revis-
ta não será apenas publicada online, mas 
também impressa e distribuída ao final de 
cada trimestre. Avaliada pela Scielo, estão 
sendo contatados outros sites de acesso 
livre para que a publicação possa ser aces-
sada a partir de um maior número de en-
dereços eletrônicos.

Por fim, o banco de dados da sociedade, 
está sendo reformulado. O arquivo contará 
com o cadastro 
completo dos 
associados, pos-
sibilitando, ainda, 
um sistema de 
cobranças de 
anuidade mais 
moderno e se-
guro.  

A diretoria atual 
agradece a todos 
os colaboradores e associados que tor-
naram essas conquistas possíveis. Ainda 
há muito o que avançar, mas sem dúvida 
o trajeto que deve ser feito está mais 
claro. 

Diretoria da SOBRAPE
apresenta  realizações

alcançadas em sua gestão

Dr. Joaquim Resende, 
presidente da Sobrape
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EVENTOS

De 25 a 28 de maio, a capital baiana será sede de dois grandes 
eventos da periodontologia: o XXIV Congresso Brasileiro de 
Periodontologia e o IX Congresso Internacional de Halitose – 
9th ISBOR (International Society for Breath Odor Research) 
Meeting – Breath 2011. O evento acontece no Bahia Othon 
Palace Hotel e traz para Salvador conhecimento de ponta tanto 
para a área de periodontologia quanto para as discussões multi-
disciplinares sobre a halitose. 

Para o Presidente do Congresso Brasileiro de Periodontologia, 
Prof. Dr. Urbino da Rocha Tunes, o evento vêm sendo, ao longo 
dos anos, um importante ponto de encontro para a evolução 
da área. “A periodontologia brasileira é referência internacional 
quanto à produção científica e ao exercício clínico. A SOBRAPE 
tem participado ativamente do processo de construção deste 
conceito, sendo os seus Congressos veículos fundamentais para 
a difusão dos conhecimentos produzidos na área e outras afins”, 
afirma. 

Além de promover o intercâmbio com profissionais de outras 
escolas e países, o evento também edita, desde 1999, o 5º Livro 
do Congresso. “Este foi um marco da comunicação científica da 
área. Esse livro enriquece a produção científica da área e dá 
continuidade ao trabalho incessante da SOBRAPE em prol dos 
seus associados”, afirma Tunes.

Sobre o foco desta edição, o presidente explica que mais uma 
vez o evento objetiva estabelecer conexões entre a periodon-
tologia e a implantodontia, segundo ele, “uma fórmula real de in-
tegração e progresso científico”. Ele assinala, ainda, a importante 
inclusão de temas relacionados à halitose que serão desenvolvi-
dos no 9º Congresso Internacional de Halitose - ISBOR-2011, 
presidido pelo Prof. Dr. Sérgio Salvador. 

Congresso Internacional de Halitose
A 9ª edição do Congresso da ISBOR também promete trazer 
importantes discussões sobre o tema ao Brasil, que passou a ser 
tratado com destaque há alguns anos. O presidente do encon-
tro, Prof. Dr. Sérgio Salvador, afirma que, segundo pesquisadores, 
de 25% a 65% da população mundial sofre de halitose crônica, 
de acordo com a região onde a pesquisa é feita. “O problema 
independe da idade, apesar de afetar mais os adultos”, explica. 

Em relação ao fato de o evento ser no Brasil, para o Prof. Sal-
vador as expectativas são as melhores possíveis. “Esta será a 

primeira vez que a ISBOR vai se reunir no hemisfério sul. Nas 
outras edições, os encontros foram realizados na América do 
Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio. Portanto esta será uma 
oportunidade ímpar para nós da América Latina”. Ele explica 
que o foco do nono simpósio será multidisciplinar, envolvendo 
tanto especialidades da área odontológica quanto especialidades 
médicas, da gastroenterologia, otorrinolaringologia e cardiologia.

Sobre a programação do evento, ressalta que muitos dos assuntos 
com certeza despertarão interesse dos participantes. Especifica-
mente na área da halitose, o professor cita cinco temas: “Aspe-
ctos médicos da halitose”, que será oferecida por três professores 
brasileiros, entre eles o Dr. Fernando Bacal e Dr. Paulo Carvalho; 
“Toxicidade tecidual dos compostos sulfurados voláteis”, a ser 
ministrada pelo Dr. Ken Yaegaki, do Japão, atual presidente da 
ISBOR; “Temos conhecimento de um correto protocolo clínico 
para o estudo da halitose?”, com quatro palestras; “Halitose em 
indivíduos idosos”, sob responsabilidade do Dr. Hideo Miyazaki, 
também do Japão; e “Produtos naturais para o tratamento da 
halitose”, proferida pela Dra. Christine Wu, dos EUA.

40 anos 
de história
No congresso de Salvador 
acontece, ainda, a soleni-
dade de comemoração dos 
40 anos da SOBRAPE. A 
entidade foi fundada no dia 
5 de outubro de 1970, na 
sede da Associação Brasi-
leira de Odontologia (RJ). A 
solenidade contou com a 
presença de 50 fundadores 
e o primeiro presidente da 
sociedade foi o Dr. Moysés 
Moreinos, que contará com 
uma homenagem especial em 
Salvador.

Além dele, serão homenageados o Dr. Césio de Paiva Lima (SP), 
primeiro periodontista do Brasil, e os ex-presidentes Rodrigo 
Veras de Almeida (PE), Javan Seixas de Paiva (PE), Paulo Roberto 
Pereira de Sá (RJ), Antonio Wilson Sallum (SP) e Giuseppe Ro-
mito (SP).

Salvador recebe congressos brasileiros de 
Periodontologia e Internacional de Halitose

Dr. Urbino da Rocha Tunnes
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 “As pesquisas brasileiras em periodontologia são cada vez mais 
numerosas e com maior qualidade”. A afirmação é do vice-presi-
dente da SOBRAPE, Ricardo Fischer. Professor titular da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-RJ) e da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Fischer credita o crescimento a 
três causas principais. Em primeiro lugar, segundo ele, os pesquisa-
dores de nosso país têm apresentado estudos com qualidade cada 
vez maior. Outras razões são o estímulo de instituições de fomento 
como a Capes, através de suas avaliações trienais, e o apoio finan-
ceiro dos órgãos federais e das Fundações de Pesquisas. 

Fischer, que possui mestrado e doutorado em Periodontologia 
pela Lund University, na Suécia, e outros pesquisadores têm tra-
balhado, dentro do programa de Pós-Graduação na Uerj, nas 
seguintes áreas: epidemiologia, etiopatogenia das doenças peri-
odontais e periodontologia médica.

De acordo com ele, a epidemiologia tem sido voltada para 
identificar possíveis associações entre a periodontite e outras 
doenças. São alvo da pesquisa enfermidades como doenças re-
nais crônicas, hipertensão arterial, diabetes, doença de Chron e 
artrite idiopática juvenil, assim como a ocorrência de nascimen-
tos de bebês prematuros e/ou de baixo peso. “De uma ma-
neira geral, a periodontite tem sido associada a essas doenças. 
Mas esse é o primeiro passo. O nosso grupo de pesquisa vem 
estudando também como o tratamento da periodontite pode 
melhorar o curso dessas doenças”, afirma.

Esses estudos fazem parte da linha de pesquisa Periodontologia 
médica. “Os nossos achados indicam que o tratamento periodontal 
melhora o perfil inflamatório do paciente, através da diminuição 
de marcadores inflamatórios”. Entre as melhoras encontradas pelos 
pesquisadores do grupo, estão, por exemplo, uma melhor função 

Avanços da Periodontotologia na UERJ
Estudos se concentram em 
três grandes áreas: epidemiologia, 
etiopatogenia das doenças periodontais 
e periodontologia médica

“A boca faz parte do 
corpo. Parece óbvia essa 
observação, mas parte da 
classe médica ainda não 
considera a boca importante 
para a manutenção da saúde 
do paciente”, 

afirma o vice-presidente da SOBRAPE, 
Professor Ricardo Fischer
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renal em doentes renais crônicos. Conse- 
gue-se, ainda, melhorar o controle me-
tabólico dos diabéticos e a pressão arterial 
sistólica e diastólica, assim como a disfunção 
endotelial de hipertensos refratários. 

A terceira área de pesquisa que o Profes-
sor Fischer destaca é a Etiopatogenia.  A 
linha, que na Uerj é liderada pelo profes-
sor Carlos Marcelo Figueredo, tem pro-
duzido informações  muito interessantes, 
segundo Fischer. “Aspectos microbiológi-
cos e imunológicos das periodontites 
crônicas e agressivas são muito similares. 
Além disso, o tratamento periodon-
tal básico mostrou-se igualmente eficaz 
nesses dois grupos. Isso poderá abrir uma 
ampla discussão sobre a classificação das 
doenças periodontais, seus diagnósticos e 
seus tratamentos”.

A importância da 
multidisciplinaridade
Como as próprias pesquisas desenvolvi-
das na Uerj apontam, na saúde, assim 
como em outros campos, a relação entre 
disciplinas tem produzido avanços e tra-
zido novas descobertas. Na carreira do 
Professor Ricardo Fischer, não é diferente. 

Formado em Odontologia e Medicina 
pela Uerj, ele trouxe a suas pesquisas um 
pouco de cada área. 

De acordo com ele, as duas áreas con-
tribuem para o entendimento da possível 
interrelação das periodontites com ou-
tras doenças médicas. Uma das experiên-
cias proveitosas do pesquisador é em um 
grupo de trabalho promovido por um 
plano de saúde médico. O objetivo desses 
profissionais é integrar a Odontologia a 
um conceito de saúde global, passando o 
plano de saúde a englobar não só a parte 
médica, mas também a odontológica. 

A relação parece lógica, mas muitas vezes 
não é feita. “A boca faz parte do corpo. 
Parece óbvia essa observação, mas parte da 
classe médica ainda não considera a boca 
importante para a manutenção da saúde 
do paciente”, afirma Fischer. Segundo ele, 
nos Estados Unidos alguns planos de saúde 
já pagam o tratamento periodontal para 
pacientes diabéticos, cardíacos e mulheres 
grávidas. A economia, segundo esses planos, 
chega a US$ 15 bilhões. “Isso é feito mesmo 
que o paciente não tenha plano odontológi-
co.  Aqui no Brasil não existe tal situação”. 

O pesquisador conta que no Brasil se 
por um lado ainda há grupos resistentes 
a essa integração, outros vêem a situação 
de uma maneira extremamente positiva. 
“A partir do momento que médicos en-
tendem que as periodontites são doen-
ças inflamatórias crônicas, eles percebem 
a possibilidade concreta da integração 
médico-odontológica”. 

Mas o diálogo, de acordo com Fischer, ain-
da tem muito a se desenvolver. “Hábitos 
antigos, conceitos e muitos preconceitos 
não são mudados rapidamente. Para que 
essa mudança aconteça, nós dentistas/perio-
dontistas precisaremos criar e mostrar 
cada vez mais evidências científicas para 
embasar nossa argumentação”.

Epidemiologia Periodontia médica Etiopatogenia

Identificação das possíveis 
associações entre a periodontite 
e outras doenças (doenças renais 

crônicas, hipertensão arterial, diabetes, 
doença de Chron, artrite idiopática 

juvenil e nascimento de bebês 
prematuros e/ou de baixo peso).

Estudo de como o tratamento 
da periodontite pode melhorar o 

curso de doenças diversas, já que o 
tratamento periodontal melhora o perfil 

inflamatório do paciente através da 
diminuição de marcadores inflamatórios

Propõe novas discussões 
sobre a classificação das doenças 
periodontais, seus diagnósticos e 

tratamentos

Principais áreas de pesquisa em Periodontologia na Uerj

Avanços da Periodontotologia na UERJ
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Atualize seu cadastro!
Com o objetivo de atender cada vez melhor seu público, 
a SOBRAPE está reestruturando seu banco de dados e 
atualizando as informações sobre os associados. De posse 
destas informações, será possível estreitar o contato com 
os periodontistas, melhorando a divulgação e intercâmbio 
de notícias e assuntos do interesse de todos. 

Por isso, solicitamos a todos os colegas que acessem o 
site da SOBRAPE (www.sobrape.org.br) e, na área de as-
sociados, atualizem seus dados, principalmente endereço, 
telefones e e-mail.

Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail 
webmaster@sobrape.org.br, pelo telefone (31) 3224 
2762 ou no endereço da sociedade (Rua Santa Rita Du-
rão, 321 / 1207 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/ 
Minas Gerais - CEP 30140-110).

Dica de Leitura
Este espaço é dedicado à literatura sobre Periodontolo-
gia. Caso você seja um sócio da SOBRAPE e tenha lan-
çado ou esteja lançando um livro recentemente, mande 
um e-mail para etc@etcomunicacao.com.br e divulgue 
sua obra. 

Agenda
Confira os principais congressos e eventos:

Junho

6º CIABLO (Congresso Internacional da 
Associação Brasileira de Laser em Odontologia) 

e 2º Congresso da Divisão Sul-Americana da 
WFLD (World Federation for Laser Dentistry)

3 e 4 de junho de 2011 

Belo Horizonte – MG 

www.aptivalux.com.br/congresso

Canal 2011- Endodontia

23, 24 e 25 de junho de 2011 

Belo Horizonte – MG 

dentalcanal@ig.com.br

Abril

23º Congresso Brasileiro 
de Odontopediatria

27 e 30 de abril, Goiânia – GO  

www.23cbo.com.br

Julho

Latin American Osseointegration Congress

2 a 5 de julho – São Paulo - SP 

www.implantnews.com.br/in2011

Maio

Congresso Brasileiro de Periodontologia

25 a 28 de maio de 2011 

Salvador – Bahia

www.periodontologia.com.br
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Agenda

EVENTOS

Associação Brasileira de Laser 
promove evento internacional em junho 

De 14 a 18 de novembro, acontece em Isla Margarita, na Venezu-
ela, a 4ª edição do congresso da Federação Iberopanamericana, 
composta pelas sociedades de Periodontologia dos países ibéri-
cos e da América do Norte, Central e do Sul, entre eles o Brasil. 

Realizado no Margarita Lagunamar Hotel Resort & Spa, o en-
contro traz palestras de especialistas de diversos países: Argen-
tina (Jorge Aguilar); Brasil (Giusseppe Romito e Rui Opperman); 
Chile (Giannina Caneppa e Nestor López); Colômbia (Gloria 
Lafaurie); Espanha (Adrian Guerrero e Mariano Sanz); EUA (Luis 
Pérez Hernández e Sara Grossi); Equador (Mauricio Tinajero 
e Pilar Pantoja); Itália (Francesco Cairo e Giovan Paola); Nova 
Zelândia (AndrewTawson); Panamá (Baudilio Bohaona); Peru 
(Sixto Garcia); Uruguai (Luis Bueno Rossi); e Venezuela (Antonio 
Gordils, Paul Maurette e Ricardo Almón).

O congresso traz, ainda, cursos teóricos nos dias 14 e 15, com 
os temas “Enfoque multidisciplinar em implantodontia” e “Novos 

desafios em cirurgia plástica periodontal e implantodontia”, além 
de dois workshops, um de implantes e outro de suturas. 

As inscrições já estão abertas e resumos de trabalhos podem 
ser enviados até o dia 30 de junho. Informações nos endereços 
http://www.asevent.com/periodoncia2011 ou asevent.ca@gmail.com. 

Federação Iberopanamericana realiza congresso na Venezuela

Nos dias 3 e 4 de junho, Belo Horizonte sedia o 6º CIABLO (Con-
gresso Internacional da Associação Brasileira de Laser em Odonto-
logia) e o 2º Congresso da Divisão Sul-Americana da WFLD (World 
Federation for Laser Dentistry). O evento, que acontece no Hotel 
Mercure Lourdes, traz à capital mineira renomados professores es-
trangeiros e nacionais, que irão apresentar as últimas inovações e 
evidências científicas da laserterapia. 

Os congressos acontecem em um ano especial, já que em 2011 
comemora-se o cinquentenário do laser. Segundo o presidente do 
Congresso, Dr. Lívio de Barros Silveira, hoje muitos profissionais já 
possuem conhecimento e segurança para extrair do laser o que 
ele tem de melhor, já que o equipamento deixou de ser comum 
somente em laboratórios para ser presença constante em con-
sultórios. “Nosso objetivo, quando da elaboração da grade científica 
do 6º CIABLO e 2º Congresso da Divisão Sul-Americana da WFLD, 
foi exatamente o de trazer o máximo em aplicações clínicas do laser, 
seja para o clínico geral ou para o especialista”. 

Para saber mais sobre o evento e a programação, acesse o site 
www.aptivalux.com.br/congresso

Prof. Márcio Oliveira - coordenação exe-
cutiva, Profs. Drs Marcus Vinícius Ferreira 
e Gerdal Sousa - coordenação científica 
e Prof. Dr. Marcos Pinotti - presidente da 
área científica; Dr. Lívio Silveira, presidente 
do Congresso, no destaque
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POR DENTRO DA SOBRAPE

O Presidente da Sociedade Brasileira de Periodontologia, Dr. 
Joaquim Resende, no uso de suas atribuições e em confor-
midade com o capítulo III artigo 7º, parágrafo 06 e 07 do 
estatuto, convoca os membros do Corpo Diretivo para a 
Assembleia Ordinária do Corpo Diretivo a ser realizada no 
dia 27 de maio de 2011, no Hotel Othon durante o XXIV 
Congresso Brasileiro de Periodontologia na cidade de Salva-
dor – Bahia.

1 - Abertura da Assembleia as 08:30h, em primeira convoca-
ção, com a presença de 50% dos dirigentes em pleno gozo 
de seus direitos estatutários. 

2 - Em segunda e última convocação as 09:00h, com qualquer 
número de dirigentes em pleno gozo dos seus direitos es-
tatutários.

3 - Apresentação e discussão dos temas de interesses da SO-
BRAPE.

Belo Horizonte, 05 de abril de 2011

Dr. Joaquim Resende                                                                            
Presidente da SOBRAPE.

O Presidente da Sociedade Brasileira de Periodonto-
logia, Dr. Joaquim Resende, no uso de suas atribuições 
e em conformidade com o capítulo V, artigo 15º do es-
tatuto, convoca os sócios em pleno gozo de seus direi-
tos para a Assembleia Geral Ordinária da SOBRAPE a 
ser realizada durante o XXIV Congresso Brasileiro de 
Periodontologia, na cidade de Salvador – Bahia, para 
eleições estatutárias da SOBRAPE de acordo com ás 
seguintes ordem do dia.

1 - Abertura da Assembleia para a eleição do Presi-
dente, do Conselho Regional e do Conselho Fiscal no 
dia 27/05/2011, às 13:00h em primeira convocação, 
com a presença de 50% dos sócios quites com a te- 
souraria.

2 - Em segunda e última convocação das 13:30h às 
17:00h com qualquer número de sócios quites .

3 - Apuração dos votos.

4 - Proclamação e Posse dos Eleitos.

5 - Apreciação dos pareceres do Conselho Delibera-
tivo e Conselho Fiscal.

6 - Escolha dos locais para sediar os próximos Con-
gressos da SOBRAPE.

7 - Assuntos Gerais.

Belo Horizonte, 05 de Abril de 2011

Dr. Joaquim Resende                                                                            
Presidente da SOBRAPE

Assembleia Ordinária do Corpo 
Diretivo da SOBRAPE - Convocação

O Presidente da Sociedade Brasileira de Periodontologia, Dr. 
Joaquim Resende, no uso de suas atribuições e em conformi-
dade com o capítulo V, artigo 15º (b-3) do estatuto, convoca 
os sócios em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia 
Geral Extraordinária da SOBRAPE a ser realizada no Hotel 
Othon durante o XXIV Congresso Brasileiro de Periodonto-
logia, na cidade de Salvador – Bahia, para reforma do estatuto 
da SOBRAPE, de acordo com a seguinte ordem do dia.

1 - Abertura da Assembleia no dia 27/05/2011, às 10:00h 
em primeira convocação, com a presença de 50% dos sócios 
quites com a tesouraria.

2 - Em segunda e última convocação às 10:30h com a pre-
sença dos sócios quites com a tesouraria.

3 - Reforma do estatuto. 

Belo Horizonte, 05 de Abril de 2011

Dr. Joaquim Resende                                                                            
Presidente da SOBRAPE

Assembleia Geral Extraordinária -  
Convocação

Assembleia Geral
Ordinária -
Convocação
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Diretoria atual é candidata à reeleição
Para concorrer às eleições para o biênio 2011/ 2013, que serão 
realizadas no dia 27/05, durante o XXIV Congresso Brasileiro de 
Periodontologia, na cidade de Salvador (BA), foi inscrita chapa 
única. A inscrição obedeceu aos prazos estipulados pelo Esta-
tuto da SOBRAPE.  

Os componentes da chapa são os seguintes: Presidente - Dr. 
Joaquim Resende (MG); Representante da Região Nordeste 
- Dr. Urbino da Rocha Tunnes (BA); Representante da Região 
Norte - Dr. José Américo Gonçalves Fagundes (AC); Repre-

sentante Região Centro-Oeste - Dr. Marcos Vinícius Moreira 
de Castro (GO); Representante Região Sul - Dr. José Luiz do 
Couto (SC); Conselho Fiscal - Efetivos: Dra. Alcione Maria 
Dutra de Oliveira (MG); Dr. Carlos Roberto Martins (MG); 
Dra. Telma Campos Medeiros Lorentz (MG); Suplentes: Dra. 
Renata Cimões J. Silveira (PE); Dra. Renata Penteado (SP); Dra. 
Safy Rodrigues Pires (BA). 

Caso esteja na cidade, não deixe de comparecer. Exerça sua 
cidadania como profissional!

Em 2010, entidades representativas da Odontologia deram iní-
cio a um importante movimento de união da categoria. Com o 
objetivo de abrir espaço para as discussões mais relevantes para 
o setor, o Conselho Regional de Odontologia liderou a criação 
dos Encontros Mineiros das Entidades Odontológicas. 

O primeiro foi realizado em Juiz de Fora, na sede ABO (As-
sociação Brasileira de Odontologia), no dia 15 de setembro. 
Na abertura do encontro, o presidente da ABO Juiz de Fora, 
Luiz Carlos Torres Martins, frisou a importância de as entidades 
buscarem conjuntamente a valorização dos profissionais da 

Odontologia. 

Entre os presentes, estavam o presidente do CFO (Conselho 
Federal de Odontologia), Ailton Diogo Morilhas Rodrigues; o 
presidente do CROMG (Conselho Regional de Odontologia de 
Minas Gerais), Arnaldo de Almeida Garrocho; Carlos Augusto 
Jayme Machado, da ABO-MG; Antonio Márcio Resende do 
Carmo, da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora); e Lívio 
Silveira, conselheiro da SOBRAPE, entre representantes de outras 

importantes entidades. 

Para o Dr. Lívio, representando a SOBRAPE, no encontro ficou 
evidente a importância de se conscientizar as entidades em 
torno da valorização da profissão e dos profissionais. “Precisa-
mos interromper um processo de desvalorização gradativa, real-
çando uma nova tomada de posição das entidades”, afirma. Ele 
ressalta que as críticas aos planos de saúde foram um assunto 
central no debate, com má remuneração e controle de pro-
cedimentos através do uso indiscriminado dos raios-x. Segundo 
o conselheiro, também foi enfatizado no encontro o aspecto 
político da Odontologia e a necessidade de chamar a atenção 
dos órgãos governamentais para investimentos na saúde bucal. 

da população. 

Outras edições
Uma segunda edição do encontro aconteceu, também em 2010, 
em Uberlândia. Na ocasião estiveram reunidos a ABO Uberlân-
dia, representada por seu presidente Dr. Cássio José Alves de 
Souza; o CROMG, entre outros, por Arnaldo Garrocho; a Unio-
donto Minas Gerais, pelo presidente da entidade, Dr. Mauro Luiz 
Correa Alves; e o CFO,  por seu presidente Dr. Ailton Rodrigues. 
Unimed, Unicred e a Federação das Uniodontos também par-

ticiparam como convidadas.

Os principais temas debatidos nos dois encontros foram a remu-
neração pelos planos odontológicos, com foco na necessidade 
de melhoria dos preços praticados atualmente; a necessidade de 
se fortalecer as cooperativas da área; e, ainda, questões relativas 
à saúde pública bucal. Para este ano já estão previstos mais dois 

encontros. O primeiro será nos dias 13 e 14 de maio, em Poços 

de Caldas. O outro encontro está marcado para os dias 28 e 29 

de julho, em Uberaba. 

Organizados pela primeira vez em 2010, Encontros Mineiros das Entidades Odontológicas 
prometem continuar fortalecendo a classe em 2011

Em busca de uma Odontologia forte e representativa

Encontro mineiro realizado em JF reuniu representantes de diversas 
entidades da odontologia mineira e brasileira
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POR DENTRO DA SOBRAPE


