
"Salutar é, quando no espelho da alma humana forma-se toda a comunidade;          
e na comunidade vive a força da alma individual. Eis o princípio da ética social."                                           

Rudolf Steiner



Sobre o atual material produzido em apoio à área e esse Comitê

Para o bom desenvolvimento dessa área seguir preponderando e mantendo seu apropriado teor científico, o
Comitê de Boas Práticas em Odontologia Antroposófica elaborou o presente documento, convocando a
consciência, a boa vontade e o apoio mútuo dos profissionais e estudantes da Odontologia Antroposófica, para que
atuem no tempo certo, com o devido preparo, após a integral formação na área, com bom desempenho técnico e
qualidade humanizada. Colegas unidos pensaram e teceram sete orientações pautadas em paralelo nos sete
processos vitais (R. Steiner GA 170) compondo direcionamentos vivos para que prevaleçam as boas práticas de
âmbito moral, social e com ética profissional em prol da classe como um todo.

O Comitê 2021: Juliana Garcia, Magda Defani, Debora Pignatari, Thais Jorge, Ana Carolina Apolinário, Andrea Padre, Silvana Fernández, Juliana Dutra, Nilza

Castanho, Kari Chiu, Leonardo Figueiredo, Thais Onofre, e Thais Osti.

“Luzir que tece, Tecer que vigora, Vigorar que luze: Eis o ser humano.”  
Rudolf Steiner

Sobre as primeiras ações integradoras e ampliadoras de campo de trabalho e conhecimento

Para dar suporte às pioneiras ações realizadas há décadas, dentre elas a criação de conteúdos específicos, o 
programa de formação com curso  e apoio integral ao desenvolvimento da área, foi fundada, a Associação Brasileira 
de Cirurgiões-Dentistas Antroposóficos•IDEIA, tendo sido primordialmente avalizada a coordenação e a entidade 
internacionalmente pela Seção Médica do Goetheanum - Suiça e depois nacionalmente pelo Conselho Federal de 
Odontologia. Em sua trajetória histórica, a entidade congrega Cirurgiões-Dentistas, defende reconhecimentos junto 
aos Órgãos regulamentadores, tendo logrado pela Resolução 165|CFO-2015 a oficialização da Habilitação em 
Odontologia Antroposófica para a classe 

... “sê inteiro: nada  teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. 

Põe quanto és no mínimo que fazes”. 
Fernando Pessoa

Sobre registros primordiais e seus desdobramentos positivos ao Cirurgião-Dentista

Disso surgem oficialmente as Câmaras Técnicas e/ou Comissões-CROs e a Odontologia Antroposófica passou a ter
sua entidade representativa de classe que é a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas Antroposóficos •IDEIA,
órgão regulamentado e registrado após anos de cumprimento a todos os quesitos exigidos pelos órgãos
competentes. Representatividade que repercute positiva nesse caminho que protege, beneficia e fortalece a todos

“A responsabilidade pelos atos praticados deve se nortear pelo                                                       
senso de justiça e pelo respeito à alteridade.  O outro sou Eu”. Arthur Rimbauld

https://www.youtube.com/watch?v=0cYmcTFeY8I&feature=youtu.be
http://www.odontologiaantroposofica.com.br/
https://www.goetheanum.org/en
https://website.cfo.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=zXEJqyLJVSY


“Admirar o belo, preservar o verdadeiro, venerar o nobre, decidir o bem: conduz o homem, na vida, a objetivos

– no agir, para o justo, no sentir, para a paz, no pensar, para a luz –..." 

Rudolf Steiner

I. Atuar com aspiração moral, norteadora da conduta pessoal e profissional, observante ainda aos critérios do Código de Ética Odontológico. Qualquer prática 

que desrespeite a integridade física ou moral de área odontológica regulamentada pelo CFO, estará sujeita às medidas cabíveis, frente aos órgãos competentes.

RESPIRAÇÃO: (SATURNO – CRONOS - Pb) - Estar presente na vida e ao mesmo tempo trazer a atmosfera da vida para dentro, fluir, incorporar em si e dar um limite 

para manter-se vivo e ativo.

II. Estar inteirado que a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas Antroposóficos-IDEIA é a entidade de classe representativa da Odontologia

Antroposófica regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia; instituição que congrega Cirurgiões-Dentistas e dá suporte às pioneiras ações, realizadas há
mais de duas décadas, e por isso é referenciada pelos colegas, que por meio dela se formaram nessa área.
AQUECIMENTO: (JUPTER – ZEUS - Sn) - Capacidade por excelência, de trazer o exterior ao interior invaginado, o guardião dos processos de síntese, e de equalização
do Calor Vital do meio externo e interno.

III. Nutrir-se com “contínuo aprendizado” de bases científicas sólidas, praticar os Exercícios Meditativos e/ou Colaterais indicados durante o curso, estar

alinhado aos demais profissionais antroposóficos e unido aos colegas, preservando a integralidade e o alto nível da Odontologia Antroposófica Brasileira.
ALIMENTAÇÃO: (MARTE – ARES - Fe) – nutrir-se continuamente tornando o alimento que vem de fora continuamente transformado e tornado em si próprio.

IV. Liberdade de atuação prática, verbal e escrita, com responsabilidade moral e civil nessa área oficializada, em respeito a comunidade científica, ciente de
que propagandas, cursos ou artigos autorais em nome da Odontologia Antroposófica não devem ser oferecidos sem que se esteja capacitado ao exercício
profissional, ou seja, por dentista habilitado e instituição regulamentada, após concluir o programa de formação e estar regulamentado para tal,
DISCERNIMENTO: (SOL – CRISTICO – Au) - Depois de densificar trazer ar, calor, substancia que tem o SOL, a missão de dar clareza para que eu tenha discernimento de
eleger o que fica e o que sai ou até nem deixar entrar. Como acontece na membrana plasmática harmonizar sístole/diástole e ritmos.

V. Considerar o trabalho dos precursores, da Odontologia Antroposófica e as validações consolidadas nos meios antroposófico e acadêmico, reconhecendo a

ampliação profissional, que a partir desse processo foi promovida ao cirurgião-dentista em nível nacional e internacional.
MANUTENÇÃO: (VENUS – AFRODITE - Cu) Pós escolha do que respirei, me aqueci, absorvi substâncias, segreguei o que preciso. Agora, em Vênus amorosamente
enleva a própria matéria orgânica com o calor anímico. Capacidade de assimilar, dar acolhimento e reconhecimento no processo de manutenção tem a ver com a
resiliência. O amor é a capacidade de experimentar o processo anímico do outro como algo próprio.

VI. Conteúdos da odontologia antroposófica quando divulgados, quer na imprensa falada, escrita, mídias sociais, etc devem conter a devida citação de seu(s)

autor(es) e fonte(s), e devem expressar na íntegra os conceitos; não publicar plágios ou textos adulterados causando distorções ou perda do sentido original. Não
valer-se do uso de conteúdos ou domínios na área para prevaricar, crescer a qualquer valor, nem influir posicionamentos políticos ou sociais.
CRESCIMENTO: (MERCÚRIO - HERMES - Hg) - É onde há um processo que intermedia as esferas que conduz de um lado para o outro com ordem e caos na medida 

exata e de modo apropriado. Como um bom porta-voz ou mensageiro.

VII. O Comitê de Boas Práticas Odontologia Antroposófica, instrumentalizado das informações necessárias e embasado ética e moralmente, propicia aos
colegas atualizações e orientações quanto a conteúdos publicados por eles de modo a conservar o teor científico apropriado, evitando interpretações subjetivas,
errôneas e/ou indevidas, refletir e reproduzir-se para o mundo com fidedignidade. O Comitê, uma vez acionado ou notificado sobre irregularidades de colegas,
após orientar, inteirar, advertir, cumprirá sua devida função e se necessário, encaminhará o caso ao conselho regional de sua jurisdição.

REPRODUÇÃO: (LUA – SELENA – Ag) - Para que a célula não cresça indefinidamente, ou em qualquer direção ou quantidade, ela se divide a partir de um estímulo

(um marcador interno se incumbe disso. Cada um da uma parcela de si, para que isso siga para o mundo.

http://odontologiaantroposofica.com.br/publicacoes/CFO_codigo_etica.pdf
http://odontologiaantroposofica.com.br/publicacoes/MEDITACAO_ANTROPOSOFICA_E_EXERCICIOS_COLATERAIS.pdf

