
so desafio é grande, mas com 

pessoas que acreditam naqui-

lo que toda Diretoria 2016-

2018 acredita, nossa missão 

será cumprida com louvor. 

Finalmente, não posso deixar 

de parafrasear um trecho do 

Hino Riograndense: “...Sirvam 

nossas façanhas, de modelo a 

toda terra...”. Então junte-se 

a nós, associe-se e sinta-se 

um membro da ABOL! 

Mário Marques Fernandes 

Presidente ABOL 2016-2018 

Ao assumir a liderança de 

nossa Instituição, logo perce-

bi que teria uma importante 

missão: inspirar ações. Então, 

na resposta da pergunta: por-

que filiar-se a ABOL? Precisa-

mos sair do ressentimento 

passivo à participação ativa e 

consciente dos sócios. A de-

cisão de ser um membro da 

ABOL, deve passar pela análi-

se das vantagens e descontos 

que estamos procurando 

oferecer aos filiados, mas não 

é só isso. As pessoas preci-

sam aceditar na união e no 

fortalecimento da instituição, 

isso exige colaboração de 

todos (neste sentido criamos 

uma Comissão para Relacio-

namento com o Associado). 

Levantaremos a bandeira da 

gestão no sentido mais am-

plo, tendo como uma das 

metas profissionalizar alguns 

pontos importantes da  nossa 

Associação. Se você está que-

rendo envolver-se nesse pro-

cesso, chega de adiar o víncu-

lo com a ABOL! Queremos 

integrantes participativos, que 

se juntem a nós com orgulho 

de serem vinculados a nossa 

ODONTOLOGIA LEGAL 

(sim, com maiúsculas!). Nos-

 Temos recebido 

diversas consultas por parte 

de colegas cirurgiões-

dentistas interessados em 

cursar especialização em 

Odontologia Legal na modali-

dade de Ensino à Distância 

(EaD). Alertamos que nossa 

Associação posiciona-se con-

tra esta prática desde 2014, 

por acreditar que a qualidade 

do ensino é seriamente preju-

dicada, em especial nas ativi-

dades práticas. Analise as 

principais diferenças entre os 

cursos presenciais e à distân-

cia, e ajude a esclarecer a 

classe odontológica. Excelên-

cia na formação profissional: 

ferramenta para construir 

uma sociedade mais justa 

(pág. 2). 
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“A Odontologia Legal despreza, 

por desnecessários, todos os 

elementos subjetivos.  

Por esse motivo não sofre a 

influência das simpatias ou 

antipatias das famílias, não 

devassa   

intimidades, não toma 

depoimento, não pede opiniões, 

não ausculta sentimentos, não 

aproxima testemunhas (...)” 

Luiz Lustosa da Silva, 1943.  

Prof. Dr. Luiz Lusto-

sa da Silva 
Fotografia: Arquivo familiar. 

Agenda de eventos científicos internacionais 

Eventos internacionais no primeiro semestre de 2017 

RBOL resgata a memória do pai da Odontologia 

Legal no Brasil, Luiz Lustosa da Silva 
 A Revista Brasileira 

de Odontologia Legal (RBOL), 

periódico mantido pela ABOL, 

orgulha-se em publicar em 

versão early view uma revisão 

bibliográfica e em acervo jor-

nalístico sobre o Prof. Dr. Luiz 

Lustosa da Silva (1897-1974), o 

pai da Odontologia Legal no 

Brasil. 

 Autor da primeira 

obra literária com o tema 

Odontologia Legal (1924), sua 

contribuição científica além da 

publicação deste livro era pou-

co conhecida do público odon-

toforense. 

 Mediante um exten-

so levantamento em bases de 

dados, jornais, revistas, e en-

trevistas com parentes, uma 

interessante análise sobre sua 

carreira é realizada. 

 De marcante perso-

nalidade, Silva é tido como o 

c r i a do r  d a  ex p r e s s ã o 

“Odontologia Legal”, fato do-

cumentado no I Congresso 

Panamericano de Medicina 

Legal, Odontologia Legal e 

Criminologia, na cidade cubana 

de Havana (1946). 

 Com conhecimento e 

até mesmo tecnologia à frente 

de seu tempo, também foi in-

ventor à parte de sua atividade 

como perito e docente. Atuou 

em casos de repercussão, como 

a  i d e n t i f i c a ç ã o  d o 

“Desconhecido de Collegno” e 

o “Estudo Prosopográfico do 

Regente Feijó”. 

 Leia o artigo na ínte-

g r a  e m :  h t t p : / /

p o r t a l a b o l . c o m . b r / r b o l /

 

meio de seu Conselho Técnico 

Científico, disponibiliza infor-

mações sobre alguns eventos 

científicos da área forense. 

 Estimule em sua 

instituição o desenvolvimento 

científico da Odontologia Legal 

e suas áreas afins. Apresente 

seus casos, compartilhe seus 

resultados, incentive seus alu-

nos e colegas compartilharem 

conhecimento. Por mais singe-

lo que possa parecer, esta é 

uma nobre forma de nossa 

classe profissional efetivamente 

contribuir para a construção 

de uma sociedade mais justa. 

Aprimoramento na produção 

da prova pericial significa, em 

última instância, participar 

ativamente na promoção da 

Justiça. 

 O aprimoramento 

profissional envolve a atualiza-

ção em eventos científicos, que 

ademais de seu conteúdo aca-

dêmico, também constituem 

ótimas oportunidades para 

troca de experiências com 

colegas de outras instituições e 

áreas de atuação. 

 Com o objetivo de 

fomentar a realização de even-

tos acadêmicos, a ABOL, por 

N E W S L E T T E R   

Evento Onde? Quando? Informações 

6° Conferência da African Society of Forensic Medici-
ne (ASFM) 

Bloemfontein 
África do Sul 

6 a 10 de março http://asfm2017.com/ 

2° Congresso da Associação Portuguesa de Ciências 
Forenses (APCF) 

Porto 
Portugal 

30 a 31 de março 
www.jornadascientificas.apcforen
ses.org/wp/ 

Emirates Forensic Conference and Exhibition (EFCE) 
Dubai 
Emirados Árabes Unidos 

2 a 4 de abril http://emiratesforensic.ae/ 

6° Encontro Anual da International Society of Forensic 
Radiology and Imaging (ISFRI) 

Odense 
Dinamarca 

10 a 13 de maio http://www.isfri2017.com/ 

World Conference and Exhibition on Forensic Scien-
ces (WCEFS) 

Kuala Lumpur 
Malásia 

15 a 17 de maio 

http://
www.scientificfederation.com/
forensic-science-2017/ 
  

13º Congresso Nacional da Sociedade Argentina de 
Odontologia Legal (SADOL) 

Entre Rios 
Argentina 

18 a 20 de maio 
http://www.sadol.com.ar/
index.php/congreso-anual 



ABOL reitera sua posição contra os cursos de especialização em 

Odontologia Legal à distância 
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 Há algum tempo a ABOL 

tem recebido, por parte de nossos 

associados, colaboradores e outros 

profissionais, consultas acerca do 

oferecimento dos cursos de especi-

alização que não contam com práti-

cas laboratoriais presenciais, ofere-

cidos na modalidade de ensino à 

distância (EaD).  

 Em nosso entendimento, 

a resolução do CFO 63/2005, que 

aprova a Consolidação de Normas 

para Procedimentos dos Conselhos 

de Odontologia, é clara ao exigir 

um elevado percentual de aulas 

práticas na carga horária do curso. 

Dentre as áreas de competência do 

especialista, nota-se que a maioria 

delas é de cunho prático, exigindo 

altíssimo grau de treinamento para 

seu adequado desempenho em 

âmbito pericial. Fato posto, a ABOL 

posiciona-se oficialmente contra os 

cursos de especialização oferecidos 

nesta modalidade de ensino desde 

2014. 

 Não questiona-se a com-

petência do Ministério da Educação 

como órgão regulador do ensino 

superior e de pós graduação no 

Brasil, mas buscando promover o 

ensino de excelência da Odontolo-

gia Legal, ABOL solicitou em 2015 

que o Conselho Federal de Odon-

tologia tomasse atitudes junto ao 

Ministério, além de notificar os 

responsáveis por cursos que não se 

adequem às 

no rma s  do 

Conselho nos 

quesitos de 

carga horária 

prática e núme-

ro de vagas 

oferecidas.  

* Desde que haja convênio entre a coordenação do curso e a instituição promotora da aula prática. 
** De acordo com a formação e atuação profissional do corpo docente.  

 

Especialistas 

capacitados à 

distância 

estão efetiva-

mente capa-

citados?  

Em que diferem as atividades práticas? 

“a ABOL posiciona-se 

oficialmente contra 

os cursos de 

especialização (em 

Odontologia Legal) 

oferecidos nesta 

modalidade de ensino 

(EaD)  desde 2014” 

Atividade Presencial À distância 
Aulas práticas laboratoriais     
  Balística Possível* Inviável 
  Papiloscopia Possível* Inviável 
  Reconstrução Facial 2D 

Possível* Possível, mas complexa sem 
acompanhamento presencial 

  Reconstrução Facial 3D 
Possível* Possível, mas complexa sem 

acompanhamento presencial 
  Tanatologia (necropsias) Possível* Inviável 
  Traumatologia Possível* Inviável 
  Marcas de Mordida Possível* Inviável 
  Local de fato Possível* Inviável 
Acompanhamento de perícias odontológicas     
  Cíveis Possível* Inviável 
  Criminais Possível* Inviável 
  Trabalhistas Possível* Inviável 
  Securitárias Possível* Inviável 
  Éticas Possível* Inviável 
Corpo docente Diversificado, com professores con-

vidados especializados em diversas 
áreas 

Fixo – tutores 

Análise de artigos científicos e outros materi-
ais didáticos complementares 

Possibilidade de inclusão durante o 
curso 

Menor possibilidade (grade fecha-
da – material didático fechado) 

Discussão de casos reais** Possível em todas as áreas de com-
petência Casos simulados 

Interação professor-aluno Imediata, durante a realização do 
curso Geralmente agendada 

Investimento financeiro Naturalmente maior, pois investe-se 
em quadro variado de professores, 
aulas laboratoriais práticas, infraes-
trutura de salas de estudo, bibliote-

ca, internet e apoio ao discente. 

Menor, sem custos para viabilizar  
a vinda de docentes, assim como 
aquisição de materiais e manuten-

ção de infraestrutura  

Compromisso do aluno com o curso Datas e horários previamente agen-
dados 

Datas e horários previamente 
agendados 



posto, os procedimentos de ma-

nipulação do corpo adiposo da 

bochecha são rotineiros para 

procedimentos cirúrgicos bucais, 

especialmente para o fechamento 

de comunicações buco-nasais e/

ou buco-sinusais. Logo, há sim o 

conhecimento adquirido em cur-

sos regulares ou até mesmo em 

pós-graduações. No entanto, o 

ponto a se discutir é a justificativa 

funcional ou estética destes pro-

cedimentos. Por Lei, não há veda-

ção à esta realização. 

 Analisando as resoluções 

emitidas em conjunto pelos Con-

selhos Federais de Odontologia e 

Medicina (CFO 003/99 e 

100/2010), percebe-se que é ve-

dado ao cirurgião-dentista a reali-

zação de cirurgias exclusivamente 

 “A Resolução CFO 

176/2016 regulamentou a utiliza-

ção dos procedimentos de Har-

monização Facial pelo Cirurgião-

Dentista, bem como estabeleceu 

a delimitação anatômica da área 

de atuação do mesmo. 

 Entretanto, ainda resta a 

discussão sobre a Bichectomia, 

cirurgia de remoção da gordura 

de Bichat com o objetivo de re-

duzir o volume do rosto. Inúme-

ros dentistas estão realizando o 

procedimento. Temos portanto 

um impasse, a Lei nº 5081/66 dá 

competência ao Cirurgião-

Dentista de praticar todos os 

atos pertinentes à Odontologia, 

decorrentes de conhecimentos 

adquiridos em curso regular ou 

em cursos de pós-graduação. Isto 

estéticas. Estariam autoriza-

dos os cirurgiões-dentistas a 

realizar as cirurgias estético-

funcionais do aparelho esto-

matognático. A Bichectomia 

quando exclusivamente esté-

tica, até poderia ser justifica-

da por possuir um amparo 

legal, no entanto, pelas reso-

luções, os Cirurgiões-

Dentistas não poderiam reali-

zá-las. Valendo a mesma ana-

logia de raciocínio, recente-

mente temos outro procedi-

mento estético sendo realiza-

do por alguns profissionais, a 

lipoaspiração na região supra 

hióidea, e este procedimento 

também possuiria questiona-

mentos de sua realização de 

acordo com as resoluções 

 A Juíza Federal Substituta, Paula Weber Rosi-

to, deferiu liminar que impede o Conselho Regional de 

Técnicos em Radiologia do Rio Grande do Sul de mul-

tar estabelecimentos odontológicos que realizem exa-

mes radiológicos como atividade secundária em ação 

civil pública movida pelo CRO/RS. A magistrada deferiu 

parcialmente a liminar, para que o CRTR/RS se abste-

nha de autuar e multar “todo e qualquer estabeleci-

mento odontológico, cirurgiões-dentistas e técnicos em 

saúde bucal, bem como as clínicas odontológicas que 

realizam exames radiológicos, cuja atividade-fim seja 

voltada para a odontologia, desde que as atividades 

radiológicas sejam desempenhadas especificamente por 

aqueles profissionais na forma das lei”. Sendo a decisão 

de caráter liminar, o mérito da ação ainda será julgado. 

Cabe recurso ao TRF4. Saiba mais no site da JFRS. 

Justiça Federal do RS determina 

que CRTR não multe mais 

estabelecimentos odontológicos 

Fala Mestre - Bichectomia  
Por Paloma Rodrigues Genú   

Coord.: Celio Spadacio/
Gitana Moraes 

Cuiabá/MT 

ABO-MT 

Duração: 18 meses 

Tel: (65) 3623 9897 ABO 
(65) 99269 9686 Jéssica 

Coord.: Paulo 
Miamoto 

 

Tel: 0800 941 7 941 

SLMandic 

Duração: 18 meses 

dr.miamoto@gmail.com 
informações clique aqui 

Campinas/SP 

Início 11/05/2017 

Coord.: Mário 
Marques Fernandes 

 

Tel: (51) 3330 8866 

ABO-RS 

Duração: 18 meses 

abors@abors.org.br 
informações clique aqui 

Porto Alegre/RS 

Início 08/03/2017 

Coord.: Rhonan 
Ferreira da Silva 

 

Tel: (62) 3236 3100 

ABO-GO 

Duração: 18 meses 

abo@abogo.org.br 
informações clique aqui 

Goiânia/GO 

Início 29/03/2017 

Cursos de especialização presenciais com inscrições abertas 

Coord.: Fernanda C. 
H. Bouchardet 

  

Tel: (31) 3319 4444 

PUC-MG 

Duração: 18 meses 

informações clique aqui 

Belo Horizonte/MG 

Início 29/03/2017 

Coord.: Ricardo 
Henrique Alves da Silva 

  

Tel: (16) 3315 4079 

FORP-USP 

Duração: 18 meses 

ricardohenrique@usp.br 
Informações clique aqui 

Ribeirão Preto 

Início 2º semestre 2017 

Especialista, Mestre e 

Doutora em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo
-Facial 

Professora adjunta 

do Depto. de Medicina 
Social da UFPE (Odontologia 
Legal e Ética Profissional) 

Presidente da Comissão 

de Fiscalização do CRO-PE 

Chefe do Serviço de 

Cirurgia e Traumatologia 
BMF do Real Hospital Portu-
guês de Beneficiência de 
Pernambuco 

Tenente-Coronel Dentista 

do Hospital da PMPE 

Membro do Colégio 

Brasileiro de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo
-Facial 


