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EDITORIAL
Prezados Leitores,
2017 é ano de CONBRAPE!
E a cada dois anos, na edição de março que antecede
o congresso, utilizo esse espaço para incentivar a maciça
participação no evento além de compartilhar expectativas
e informações sobre o mesmo. Entretanto, estamos
vivenciando no Brasil um período sem precedentes. Por
isso, mais que dividir o editorial com o Presidente do XVII
CONBRAPE apresentarei aos Senhores abaixo uma carta
por ele escrita.

Espero que seu entusiasmo, carinho e desabafo sejam
os nossos grandes incentivadores afinal a SOBRAPE é de
todos nós!
Ótimo congresso e uma boa leitura,

Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli
Editora-chefe 2007-2017

Carta ao Leitor,
Há 2 anos, aceitei com humildade o desafio de
Organizar o Congresso Brasileiro de Periodontologia
(CONBRAPE). Este encontro, que acontece tradicionalmente
a cada dois anos em algum local do Brasil, é o maior da área
de Periodontologia e será realizado na cidade de São Paulo.
Será a XXVII edição! Todos os encontros sempre foram
alicerçados em uma grade científica com ministradores de
relevância acadêmica não apenas nacional mas também
internacional. Além disso, o nosso congresso tem como
uma das suas principais características a possibilidade de
encontro com amigos já que a rotina diária não o permite.
Poderia dizer que, em certos aspectos, o CONBRAPE é quase
uma reunião familiar.
Porém, a organização deste ano não tem sido fácil,
visto que a condição econômica do país não tem permitido
o investimento das empresas da forma que normalmente
o fazem.
Em função disso, um dos desafios foi o de alterar o
local que inicialmente contratamos – Hotel Transamérica
- para o Centro de Difusão Internacional (CDI) da USP e,
consequentemente, alterar toda a grade horária.
Professores competentes e amigos tiveram que ser
desconvidados ou realocados em outras atividades. Mas,
desculpas não são necessárias pois o companheirismo
prevaleceu. Aqueles que valorizam este Encontro
entenderam, apoiaram e concordaram com as mudanças
necessárias.
O XXVII CONBRAPE vai ser um sucesso!
Independentemente das dificuldades, a comissão
organizadora conseguiu manter o alto nível científico já
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tradicional com palestrantes nacionais e internacionais,
fóruns científicos e clínicos, hands-on, etc.
A parceria com a Fundação Osteology permitiu ainda
a oferta de atividades paralelas (hands-on) aumentando
ainda mais a possibilidade de atualização do congressista.
Todas essas atividades acontecerão em um local moderno
e mais importante, associado à maior Universidade da
América Latina.
O foco do congresso está além da Periodontia. Ao
englobar os aspectos da interdisciplinaridade, traz uma
abordagem moderna e mais adequadas às atuais exigências
dos pacientes odontológicos.
A Revista Periodontia é parte importante e parceira de
todo este evento, além de ser o meio de divulgação da nossa
Sociedade, ela publica todos os resumos das apresentações
que acontecem no evento o que é importante para o
currículo de todos os apresentadores.
Enfim, nada disso seria possível sem o trabalho em
equipe. Um time altamente comprometido com o sucesso
deste Congresso. Gostaria de destacar nominalmente: Profs.
Drs. Cláudio Mendes Pannuti, Cristina Villar, Luciana Saraiva,
Marinella Houzhausen Caldeira, Marina Conde e João
Batista Cesar-Neto. Gostaria de agradecer ainda às empresas
envolvidas e à Prix eventos, na pessoa da Sra. Silvia Neglia.
Somos todos orgulhosos de fazer parte da SOBRAPE!

Prof. Dr. Giuseppe Romito
Presidente XXVII Conbrape
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