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EDITORIAL
Prezados leitores,
Esse é um editorial que muito me agradou escrever pois bons assuntos puderam ser mencionados.
Inicialmente gostaria - em nome de toda diretoria da SOBRAPE - compartilhar a nossa nova logomarca. Mais moderna
reflete o presente da Sociedade sem perder a tradição. Afinal, a nova marca faz uma clara alusão aos tecidos periodontais.
Após tanto tempo, a substituição da logomarca não indica um esquecimento do passado. Ao contrário, indica que a SOBRAPE
evolui ao longo dos anos e precisava de uma imagem que refletisse esse novo estágio alcançado.
Também gostaríamos de divulgar e convidar todos vocês para dois grandes eventos:em maio de 2018 estaremos reunidos
em Piracicaba, interior de São Paulo, para comemorar os 50 anos de vida acadêmica do Professor Antonio Wilson Sallum, um
dos maiores mestres da Periodontia brasileira. E, no mês seguinte, em junho, ocorrerá em Amsterdã o 9o Europerio. Não
percam essas oportunidades de congraçamento e atualização clínico-científica.
Finalmente, na seção passo a passo da prática clínica temos dois materiais para estimular nossa reflexão. Um deles traz o
resultado da discussão realizada durante o último Conbrape por membros da Câmara técnica de periodontia – CRO/SP sobre
o cenário atual e os rumos da especialidade. O outro traz informações sobre o movimento Slowdentistry.
Um convite, oficialmente aceito pela SOBRAPE, feito pelo professor Eurípedes Vedovato para a desaceleração da
Odontologia. Um convite para uma odontologia que entrega tecnologia e inovação através de um atendimento humanitário,
personalizado e centrado nos anseios do paciente. Uma Odontologia que requer tempo para poder ser oferecida pois exige
formação adequada, dedicação e competência. Uma Odontologia que valoriza a experiência,pois a qualidade supera a pressa
e a remuneração é uma consequência natural. Onde a necessidade e a complexidade é que determinam o tempo clínico
necessário.
Desejo a todos, não apenas uma boa leitura, mas também eventos e engajamentos produtivos!

Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli
Editora-chefe 2007
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