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Boletim de notícias

PALAVRA DO 

PRESIDENTE
Prezados colegas, mais uma vez, me 
dirijo a vocês com ótimas notícias sobre 
nossa SBDOF.
Tive a oportunidade de participar 
recentemente de 2 eventos de extrema 
importância dentro da odontologia e das 
Dores Orofaciais.
Inicialmente na reunião anual da IADR 
( International Association for Dental 
Research), realizado em Foz de Iguaçu, 
de 20 a 23/06, proferi palestra
sobre o ensino de pós-graduação em 
DTM e Dor Orofacial no Brasil a um 
grupo seleto de pesquisadores de todas 
as partes do mundo e apresentei
nossa SBDOF como um instrumento 
futuro de controle de qualidade dos 
programas de especialização em nosso 
país. Ainda, nos dias 24 e 25/06,
juntamente com os colegas Antonio 
Sérgio Guimarães (UNIFESP) e Thomas  
List (Universidade de Malmo, Suécia), e 
diversos palestrantes internacionais,
participei do "Satellite Meeting on TMD 
and Orofacial Pain, em São Paulo, onde,  
mais uma vez, divulguei nossa Sociedade 
para mais de 300 pesooas.
Posso informar-lhes que a resposta foi 
muito positiva em ambas as ocasiões!
Ainda, já estamos trabalhando de 
maneira concreta na organização de 
nosso Primeiro Congresso da SBDOF, a 
se realizar nos dias 22 e 23/03/2013.
Nossa Comissão de Congresso já definiu 
a cidade, São Paulo, e está organizando 
nomes de alguns palestrantes e o formato 
dinâmico do evento.....
Aguardem o próximo mês para mais 
novidades.

Um abraço

Paulo Conti
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I Congresso Brasileiro de Dor 
Orofacial

A data do I Congresso Brasileiro de Dor Orofacial foi 
definida para os dias 22 e 23 de março de 2013. Marque 

em sua agenda!

Sugestões

Desde abril através do site um formulário para 
sugestões para o I Congresso Brasileiro de Dor 

Orofacial esteve disponível para preenchimento.

82 pessoas contribuiram! Agradecemos desde já a 

todos. Todas as sugestões de cursos e nomes de 

palestrantes foram anotadas e serão consideradas.

http://www.sbdof.com
http://www.sbdof.com
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Divulgue a SBDOF
O trabalho de divulgação da sociedade caminha 

lado a lado com a divulgação da especialidade de 

DTM e Dor Orofacial. Algumas iniciativas foram 

tomadas. 

O colega Paulo de Tarso Almeida Carvalho 

comentou que a fundação da SBDOF foi notícia no 

jornal da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas 

de Sorocaba no mês de Abril. Ainda neste mês o 

presidente da SBDOF, Prof. Dr. Paulo César 

Rodrigues Conti, concedeu entrevista para o jornal 

da APCD de São Paulo comentando os resultados 

encontrados em pesquisa que avaliou a presença de 

DTM em crianças e adolescentes. Em Maio foi 

transmitida na rádio Band News entrevista realizada 

também com o presidente da SBDOF sobre 

disfunções temporomandibulares, a definição, suas 

consequências e tratamento. 

Em junho o Prof. Conti divulgou a SBDOF em 

duas reuniões científicas, a da International 

Association of  Dental Research (IADR) e no Sattelite 

Meeting realizado em São Paulo.

Você também pode contribuir com a 

divulgação da SBDOF. Procure os jornais de 

suas associações locais. Mais informações, 

entre em contato pelo email 

INFORMATIVO
Conforme informamos durante a 
cerimônia de fundação da nossa 
sociedade, o vencimento da 

anuidade era dia 10 de Julho. 
Estamos prorrogando este prazo 
até dia 15 de julho de 2012. 

Convém relembrar que só 
permanecerão na categoria de 
sócio fundador aqueles que 

assinaram a ata de fundação da 
SBDOF e estiverem com o 
compromisso quitado até 
esta data. A partir do dia 15 de 

julho  só existirão as categorias 
efetivo, associado e acadêmico.  A 
SBDOF já tem muito prestígio, 

mas precisamos do seu apoio para 
concretizarmos as ações 
planejadas.
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VENHA FAZER PARTE DA SBDOF
Para associar-se a SBDOF o procedimento é simples. 
Basta acessar o site, clicar na aba Seja um Associado e 
preencher a ficha cadastral. Fique atento que após o 
preenchimento há informações com relação ao pagamento 
e envio de documentação. 

Qualquer dúvida, entre em contato pelo email 
reunaiodtm@gmail.com

A revista científica da SBDOF está 
sendo preparada pela diretoria e já tem 

nome: pyx - Revista Digital da SBDOF. 

Pyx é uma palavra grega que deu 

origem a palavra bússola.

Bússola, navegação, online...
Aguardem mais esta novidade 

exclusiva para sócios!
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http://www.sbdof.com
mailto:reunaiodtm@gmail.com
mailto:reunaiodtm@gmail.com

