
Em comemoração aos 18 anos do Curso específico de Odontologia Antroposófica, lançamos em 29 de junho de 
2019 o Selo Comemorativo Internacional e o Briefing Histórico do trabalho ininterrupto desta Entidade, que 
gerou o desenvolvimento da Odontologia Antroposófica no Brasil,  levando à oficialização nacional e ao 
reconhecimento internacional, contribuindo nessa área, para melhorar nosso desempenho profissional e pessoal. 

Os conteúdos que deram base para iniciar o trabalho teórico-prático especifico para os dentistas 
brasileiros e sulamericanos, até então não existentes para essa área, foram desenvolvidos e 
conduzidos à Seção Médica do Goetheanum, para prosseguirmos com aval e critérios. 
 

Após análise, a presidente da Seção Médica do Goetheanum avalizou a grade específica, emitiu 
reconhecimento para Instituição IDEIA e para a coordenadora Drª. Celia Lulo (img 08), que de forma 
pioneira conduziu o curso de formação e certificação, e também a tutoria no IPMT Argentina2004 
como mentorship– no International Postgrad Anthroposofical Medical Training, assim os dentistas 
brasileiros e os primeiros sulamericanos, puderam ser capacitados sob diretrizes nacionais e 
internacionais  com  certificados  assinados pela Drª Célia Lulo e pela Drª Michaela Gloecker. 

Desde 2001, o conhecimento dessa área é socializado no Curso pela 
Instituição IDEIA, edificado junto a colegas interdisciplinares, onde 
formaram-se 8 turmas de dentistas antroposóficos no Brasil e Latinos, sendo 
uma, em parceria com DF e outra com JF.  A  9ª turma está em processo de 
finalização;  A  10ª e  11ª turmas estão  em  curso.   

O resultado em 2015, foi a obtenção da habilitação como qualificação oficial, reconhecida 
pela Res 165-CFO/2015, processo que não se restringiu à participar da Assembleia ANEO do 
CFO avaliados por 700 entidades, como também ao cumprimento de exigências do regimento 
interno da ANEO, tais como: existência institucional comprovada com atividades científicas 
contínuas, eventos, publicações, artigos, pesquisas, cursos, palestras, onde o papel da 
Associação Brasileira IDEIA, foi essencial porque deu o respaldo técnico e institucional para 
que  estes quesitos fossem todos cumpridos. 

O selo homenageia não a oficialização, mas o trabalho edificado e a forma pela qual isso foi 
feito: - um corajoso grupo institucionalizado, por um elo fraterno, ético e coeso pôde levar 
a cabo um pleito de regulamentação profissional sobre um trabalho de qualidade, onde 
dentistas formados nas turmas 1,2,3,4,5,6,7,8 | IDEIA, trabalharam “não em causa própria, 
nem em carreira solo”,  mas sim em prol da coletividade Odontológica  Antroposófica. 

Que as turmas em finalização e as  vindouras  venham  
agregar, honrar  e somar  forças   a  essa   formação,  
seguir  compondo, sem fissuras, como grupo coeso, 
com  nossa comunicação  em convergência    com     as    
demais    áreas,   para   a conexão do movimento  
antroposófico e acadêmico como um todo . 

Gratidão e proteção  aos princípios gerais  para com este trabalho,  avalizado   pela   Seção Médica do Goetheanum-Sz,  
reconhecido  no Conselho Federal de Odontologia-Br,  desenvolvido e certificado pela  Associação I.D.E.I.A. há 18 anos 

A Associação Brasileira Cirurgiões-Dentistas Antroposóficos•IDEIA é reconhecida pelo 
Conselho Federal de Odontologia, como  Entidade de Classe Representativa da Odontologia 
Antroposófica, para os assuntos referentes à essa área de formação profissional. 

Há 18 anos esse Curso de Formação com ambulatório didático-social prestando atendimento 100% filantrópico, 
mesmo com as limitações econômicas do País, sem apoio financeiro externo, sem grande mídia segue gestado pelos 
membros fundadores da Associação e os alunos após formados solidarizam-se prestando assistência à esse belo 
trabalho, que reverbera benefícios a todos indiscriminadamente, com reconhecimento em várias instâncias. 

Na década de 90 no Brasil, iniciaram-se cursos de Antroposofia para profissionais da saúde. 
O curso ministrado pela ABMA, continha grade específica para os médicos e conteúdos 
gerais inespecíficos para as demais profissionais. Isso levou cada área a desenvolver seus  
conteúdos específicos e  institucionalizar-se para dar aplicabilidade  prática à Antroposofia.                                                  

A Associação Brasileira Cirurgiões-Dentistas Antroposóficos • IDEIA, defende a oficialidade da 
Odontologia no meio Antroposófico e o reconhecimento da Antroposofia no meio Acadêmico, 
conduziu o processo de regulamentação dessa área perante aos CROs  por longos anos. 


