Emxo Sr. Presidente da Academia Mineira de Odontologia
Exmo Sr. Presidente da Academia Brasileira de Odontologia
Autoridades presentes
Ilustres Acadêmicos
Senhoras e Senhores

Por ocasião do 8° Odontomata “Congresso da Zona da Mata” de Minas Gerais”, a
Academia Mineira de Odontologia, representada por seu Presidente Oswaldo da Costa Filho
e mediante proposição de sua Diretoria, aprovaram a realização de uma “sessão especial”
para homenagear o Acadêmico IRINEU DA COSTA LOMAR (in memoriam), e convidaram a
Academia Brasileira de Odontologia representada aqui, pelo seu Presidente Ac. Placidino
Guerrieri Brigagão, para em conjunto prestar homenagem póstuma de gratidão e reconhecimento da Classe Odontológica Brasileira ao nosso saudoso Confrade, membro de ambas
Academias, com uma perene manifestação pelos inestimáveis serviços prestados à Odontologia.
O nosso especial agradecimento ao Acadêmico Professor Doutor Mário Arcanjo Filgueiras Filho e o assentimento de seus pares, pela indicação de meu nome para ser Oradora Oficial desta cerimônia, em nome das Academias. Confesso perante este seleto auditório
de que me sinto sobremaneira distinguida pela honra concedida e muito feliz.
Falar sobre a vida e a obra de IRINEU DA COSTA LOMAR, seria tarefa demasiadamente
longa, tão grande são elas, por isso, com muita saudade, relembramos apenas fatos marcantes de sua brilhante carreira.
O Professor Doutor IRINEU DA COSTA LOMAR, foi Diretor e Reitor Pró-Tempore da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. É filho de Antonio da Costa
Lomar e Maria Balduina Lomar, natural de Mercês, Estado de Minas Gerais, nascido a 16 de
agosto de 1913. Casado com a Senhora Maria Esméria Villela de Andrade Lomar. Seus filhos:
- Dr. Paulo José Villela Lomar (Advogado em São Paulo, casado com a Sra. Maria Silvia Paleta
Lomar, sendo suas filhas, Maria Clara - Advogada - e Teresa - Psicóloga e Pedagoga) e o Dr
André Villela Lomar (Médico Infectologista do Hospital Israelita Albert Einsten, casado com a
Sra. ElizabethP. Lomar, sendo seus filhos, Frederico - médico do Hospital Israelita AlbertEinstein
- e Guilherme - Engenheiro e Empresário) encheram-lhe de orgulho a vida.
O Professor IRINEU DA COSTA LOMAR graduou-se em Odontologia em dezembro de
1934 pela Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Minas Gerais. Doutor em Odontologia, cujo diploma lhe foi conferido de acordo com o art.
5° da Lei n° 444, de 4 de junho de 1937. Ingressou no magistério por concurso de títulos e
provas realizado em dezembro de 1939, como Professor Catedrático de Patologia e Terapêutica Aplicadas, desta referida Faculdade, apresentando como requisito a tese intitulada
“lnfecções Focais Dentárias”.

Dedicando-se de corpo e alma ao Ensino, ao lado da Cátedra de Patologia e Terapeuctica Aplicadas, foi o organizador e responsável pelo desdobramento da mesma,
resultando as disciplinas “Patologia Geral e Buco-Dental”, e “Farmacologia e Terapêutica
Buco-Dental”.
Lecionou na disciplina de Ortodontia e Odontopediatria, substituindo o Professor Titular, durante o segundo semestre de 1938, e também na disciplina de “Clinica Odontológica” substituindo o Professor Titular, durante o segundo semestre de 1945.
Ocupou posições de destaque. Foi sócio fundador e efetivo de numerosas sociedades, tomando sempre parte ativa em suas sessões científicas. Sócio honorário da Associação dos Antigos Alunos de Odontologia da Faculdade de Medicina de Porto Alegre;
Membro Titular da Academia Brasileira de Odontologia; Membro Titular da Academia Mineira de Odontologia; Membro Titular da Academia Brasileira de Medicina Militar; Membro
do Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Juiz de
Fora; Membro do Conselho de Curadores da Universidade Federal de Juiz de Fora; Chefe do
Departamento de Patologia, Farmacologia e Clínicas, da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Exerceu a presidência da “Associação Brasileira de Odontologia”, Subseção de Juiz
de fora e também do “Centro Odontológico Mineiro” de Juiz de Fora. Apresentou trabalhos
publicados em periódicos nacionais e internacionais; livros publicados; trabalhos científicos
com apresentação em Congressos. Citaremos apenas, alguns de seus trabalhos publicados:
1 - Tese: Infecções Focais Dentárias, apresentada ao concurso para Professor Catedrático de Patologia e Terapêutica Aplicadas.
2 - Sialodoquite, apresentado e publicado nos “Anais” do ll Congresso Brasileiro de
Odontologia, realizado no Rio de Janeiro, 1940.
3 - Fatnorragia, publicado na “Revista Brasileira de Odontologia”.
4 - Estomatite Micótica, publicado na “Revista Naval de Odontologia”. *
5 - Epulis, apresentado e publicado nos “Anais” do I Congresso Brasileiro de Medicina
Militar, realizado em São Paulo, 1954.
6 - Centenário da Anestesia, publicado na Revista “Rio Grande Odontológico”.
1945.
7 - Professor Coelho e Sousa, justificação da colocação desse nome numa das ruas
da cidade de Juiz de Fora, publicada na revista “Rio Grande Odontológico”, marçoabril de 1947.
8 - Discurso de Paraninfo, publicado na revista “Odontólogo” - janeiro- abril, de 1949,
de Belo-Horizonte.
9 - Acervo Cultural de Reconhecimento Nacional, oração proferida em sessão da
Academia Brasileira de Medicina Militar, em 31 de julho de 1965.
10 - Comunicação Odontoma, cujo resumo foi publicado nos “Anais”, 1° volume do

IX Congresso Odontológico Brasileiro e Il Congresso Internacional de Odontologia,
realizado de 25 a 31 de julho de 1965, Rio de Janeiro.
11 - Comunicação Fibroma Odontogênico, lida em sessão do III Congresso Brasileiro
de Medicina Militar, realizado no Rio de Janeiro, de 12 a 17 de outubro de 1965.
Concluiu o curso de Aperfeiçoamento em Patologia Oral na “University of Alabama
School of Dentistry” durante 9 meses em 1957 e 1958, com estágios em seguida nas ‘Universidades de Indiana, Universidade de New York e da Columbia, Instituto de Patologia das
Forças Armadas em Washington, em New York; Universidade de Selton Hall em Nova Jersey;
D.C., completando assim, 12 meses de estudos nos Estados Unidos; Curso de Atualização
em Patologia Oral, ministrado durante o mês de julho de 1964, na Faculdade de Odontologia da Universidade do Brasil, em inglês, pelo Dr. William G. Shafer, da Universidade de
Indiana.
Contribuiu para a formação de docentes em vários níveis, participando como Membro de várias comissões Julgadoras em bancas de Concurso para Livre Docente de “Patologia e Terapêutica” na Faculdade Nacional de Odontologia; Concurso para Livre Docente
de “Patologia e Terapêutica”, na Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade
Minas Gerais; Concurso para Livre Docente de “Patologia e Terapêutica” na Faculdade de
Odontologia e Farmácia do Estado do Rio de Janeiro; Concurso para Professor Catedrático
de “Patologia e Terapêutica, na Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade de
Minas Gerais; Concurso para Professor Catedrático de “Clinica Odontológica”, na Escola de
Farmácia e Odontologia de Alfenas; Concurso para Professor Catedrático de “Histologia e
Microbiologia”, da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora.
Foi Cirurgião-Dentista do Exército, cargo que conquistou por concurso, indo para reserva como Tenente-Coronel.
Foi um dos autores da Lei 5.081 que regulamentou o exercício da Odontologia, estando em vigor até o dia de hoje.
Já então, a profissão agradecida, presta-lhe as justas homenagens, com vários prêmios e títulos.
Esta exposição de fatos, mostrou alguns dos aspectos da vida do Professor Doutor
lRlNEU DA COSTA LOMAR, homem de excepcional caráter e dedicação à Odontologia, mormente ao Ensino.
Foram seus Discípulos e colegas professores das Disciplinas, os ilustres professores: Júlio Cruz Oliveira, José Paula de Oliveira, José Marcius Falabella, Antônio Teixeira de Carvalho
Netto, Mário Arcanjo Filgueiras Filho e Antônio Augusto Falci Rodrigues.
Muitos mestres e amigos foram desaparecendo do nosso convivio, mas salvos do
esquecimento, pelo brilho de suas imagens e feitos.

O grande homem sobrevive por si mesmo, por sua participação no processo social
ou politico em que se envolve. Ele vive, assim, através do tempo e do espaço, como uma
força atuante.
Prezados Amigos!
A memória do Professor Doutor IRINEU DA COSTA LOMAR, merece o público reconhecimento e agradecimento de seus colegas, pela dedicação e magnífico esforço de toda
uma vida e pelo conhecimento que semeou em prol de uma Odontologia de alto nível, em
Juiz de Fora e no Brasil.
Ao terminar, cito com emoção, a expressão de eminente filósofo francês: Maximilien
François Marie lsidore de Robespierre , “A morte não é o sono eterno, a morte é o inicio da
imortalidade!”.

Muito obrigada.

