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Este guia foi elaborado pela Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas Antroposóficos•IDEIA, entidade
representativa dessa classe profissional, em iniciativa conjunta com o grupo de cirurgiões-dentistas a ela vinculados,
para contribuirmos de modo a criar um texto útil do inicio ao fim, para o dia a dia dos colegas, pacientes e população
em geral, compartilhando algumas relações entre Covid-19, salutogênese e saúde oral a partir de reflexões sobre:
- Medidas de biossegurança recomendadas pelos órgãos oficiais e de controle sanitário para o exercício clínico
odontológico já são cumpridas rotineiramente, para evitar contágios, infecções ou retransmições de doenças para
proteção de todos envolvidos nessa atividade profissional1. Entretanto, frente ao Covid-19, foram adicionadas
importantes adequações nas medidas protetivas de biossegurança e nos EPIs dos dentistas, profissão classificada
com risco entre 98 a 100% para transmissão e contaminação2. Todavia, ainda que 100% das medidas assépticas
preconizadas sejam cumpridas, por assim dizer, realizadas de fora para dentro, cumpre-nos fortalecermo-nos
sobretudo de dentro para fora, para o controle dessa e de qualquer outra doença,. E essa é nossa tônica.
- Como mobilizar ‘forças interiores de resiliência’ do ser humano numa cultura excessivamente materialista?

- Em meio a uma pandemia, por que algumas pessoas são assintomáticas enquanto outras até morrem expostas aos
mesmos ‘agentes agressores’?
- São seguras e economicamente menos onerosas ao sistema de saúde, as medidas salutogenéticas ? E o que são?
- Aos importantes protocolos de biossegurança oficiais, somamos orientações para boas práticas pró qualidade de
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vida , o que também outras linhas adeptas de bons hábitos já praticam. Entretanto, as orientações salutogênicas
contidas nos conteúdos que assinamos contextualiza a promoção de saúde bucal e integral relacionada ao modo
como o ser humano lida com fatores aparentemente indiretos, vinculados ao SOC (Sense of Coherence), com
impacto direto sobre as condições que o leva a fortalecer a imunidade, acima inclusive de seus recursos gerais de
A
resistência (GRRs – general resistance resources). Termos da salutogênese explanados vide artigo no Site.
Os medicamentos fitoterápicos, antroposóficos ou outros que aqui venham a ser citados, são registrados pela ANVISA
e reconhecidos pelo Conselho de Farmácia; e a área Odontológica Antroposófica é oficialmente regulamentada pelo
Conselho de Odontologia desde 2015, bem como sua Entida de classe representativa IDEIA. Assim, orientações sobre
medicamentos fitoterápicos, dinamizados, recursos naturais, enfim medidas salutogênicas que preconizamos, são
orientadas e praticadas por dentistas qualificads na área. Confira habilitados e certificados: www.cfo.org.br |
www.odontologiaantroposofica.com.br | odontologiaantroposofica@gmail.com
Consideramos a vida em sociedade, as trocas afetivas e culturais entre as pessoas, atividades de grupo, importantes
pilares para promoção de saúde, citadas em artigos científicos e inseridas nas práticas integrativas no SUS. “... O que
move as pessoas envolvidas no projeto é, antes de tudo, o impulso de participar ativamente de um processo capaz
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de mostrar que são possíveis outras formas de aprender, praticar, cuidar da saúde, de si e dos outros” . Entretanto,
concordamos com o isolamento social que o momento atual de pandemia pede como medida estritamente
necessária, para diminuir a disseminação do Covid-19 e para que o sistema de saúde tenha tempo hábil para
estruturar-se e equipar-se sem colapsar, pela preservação da saúde e da população.
Um ser saudável, apresenta sistema imunológico com capacidade auto-reparativa, boa defesa orgânica, regulação
eficaz de temperatura, pressão, taxas hormonais, liberação adequada de enzimas, de neurostransmissores, todavia a
OMS desde 1987 define: "saúde é não só ausência de doença, mas um estado de completo bem-estar físico, mental,
social e espiritual”5. Assim indicadores físicos são resultado da interação de fatores de âmbito anímico e espiritual,
que se expressam no modo como o ser humano relaciona e conduz seu pensar, seu sentir e seu agir no mundo.
“Evidências mostram que a saúde está muito mais relacionada ao modo de viver das pessoas do que à idéia
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hegemônica da sua determinação genética e biológica” Os fatores que mantêm as pessoas com maior gestão sobre
seu bem estar geram em grande escala reflexo coletivo. Não existe saúde social sem saúde individual. Há fatores em
comum entre o Estado e o indivíduo, onde a participação do Governo é fundamental para estratégias de qualidade de
vida do individuo. Isso alude a condutas mais sustentáveis economicamente benéficas à economia do País.
Convictos somos de que a elevada confiança no mundo superior e nos recursos internos próprios leva à superar
limites, acessar a força de resiliência7 ativando a capacidade proativa de cada um para o enfrentamento desse ou
quaisquer períodos de instabilidade e insegurança, e retornar em condição sadia e produtiva às atividades cotidianas
Por Drª Célia Lulo

CROSP.34251 – www.celialulo.com
Cirurgiã-Dentista Coordenadora Nacional de Ensino da Ass. Bras. CD. Ant IDEIA
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SARS-CoV-2

 Coronavírus pertence à família de vírus que é transmitido principalmente por perdigotos - gotículas de saliva,
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espirros, tosse, muco, contato do aperto de mão e objetos ou superfícies contaminadas.

 Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor de
cabeça, dores no corpo e fadiga. Em alguns casos, podem ocorrer exaustão extrema, congestão nasal, espirros,
coriza, garganta inflamada. Há casos onde pode ocorrer perda de olfato, paladar e, mais sérios, falta de ar, sensação
de asfixia, confusão mental e, mais recentemente (maio 2020), constatou-se que “ pacientes graves podem ter risco
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aumentado de tromboembolismo venoso“ cujo agravamento pode levar ao óbito.

 Respeite o isolamento social. Fique em casa durante o tempo que for recomendado. E só vá ao ao dentista motivo
de extrema urgência. Use máscara no trajeto e leve álcool gel para uso próprio. Evite aglomerações: circulação
desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas, igrejas.

 Advertência – Selecionamos abaixo algumas recomendações de biossegurança, uma parte rotineiras e outras
adicionais para essa fase de pandemia. Com bom senso e responsabilidade, podemos nos orientar consultando as
recomendações publicadas pela ADA, CFO, CROSP E AMIB, OMS, ANVISA que estão constantemente atualizado-se.
• Evitar contato físico - não cumprimente dando a mão, não beije nem abrace. SORRIA. Seja gentil, mas sem
toque físico, um olhar caloroso é um recurso apropriado enquanto se preconiza manter uma distância de pelo menos
1.5m das demais pessoas.
• Assepsia das Mãos - Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, o tensoativo aumenta sua proteção.
Condicione-se a lavar as mãos após tocar superfícies. Use álcool em gel 70%.
• EPI e Biossegurança em clínica - Embora tenhamos sido orientados para não realizar atendimentos eletivos,
para os casos de urgência, se o atendimento clínico requisitar o uso de seringa tríplice, motores de baixa e/ou alta
rotação, ultrassom ou jato de bicarbonato, os cuidados devem ser redobrados; esses aparelhos disparam aerossóis, o
que, em presença do vírus, esse torna-se disseminado ao ser pulverizado no ambiente, potencializa o risco de
contágio. Jalecos cirúrgicos de tecido TNT de gramaturas baixas e máscaras de tecidos, não são efetivos para impedir
a transmissão do vírus, em condutas clínicas.
Para precauções padrão e adicionais do cirurgião-dentista e de toda a equipe e prevenção da infecção cruzada
recomenda-se ler atentamente ao Center for Disease Control (www.cdc.gov) e ao Manual de biossegurança da
ANVISA para o atendimento. O Dentista só deverá atender com o equipamento de proteção individual (EPI)
completo, dada a proximidade de seu campo de trabalho com os pacientes.
EPI compreende luvas, óculos, máscara, protetor facial, gorro, propés e capote/avental impermeável.
Máscara - possuir no mínimo, uma camada interna e uma externa tendo obrigatoriamente elemento com eficiência
de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica BFE) > 95%, certificação aprovada pelo
INMETRO. Em procedimentos nos quais serão gerados aerossóis, as máscaras N95 ou PFF-2 ou superiores são as que
oferencem proteção. As máscaras deverão ser trocadas a cada quatro horas ou quando úmidas/molhadas.
Capote ou avental - mangas longas, punho fehcado, de qualidade a proporcionar barreira antimicrobiana efetiva
(Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE) e impermeabilidade viral, não alergênico e resistente. Deve ser
usado fechado durante todos os procedimentos.
Gorros e propés – Gorros indispensáveis, de preferencia aos descartáveis. O uso de propés é recomendado ao
paciente antes de entrar em atendimento clínico. Calçados devem ser fechados e com sola antiderrapante
Protetor ocular e protetor facial - devem cobrir a frente e as laterais do rosto, ser de uso exclusivo para cada
dentista e cada assistente. Após cada uso, lavar e desinfetar. Óculos de grau não são considerados equipamentos de
proteção individual, pois não possuem as proteções laterais.
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Luvas - de procedimento ou cirúrgicas - atenção total às técnicas de lavagem das mãos e assepsia com álcool em gel
a 70%, secagem com papel toalha, antes e depois de retirada correta das luvas . Podem ser retiradas pela técnica de
puxar ambas juntas pelo punho e já saem pelo avesso. Como de praxe, após vestir a luva para intervenção, não tocar
em mais nada além do campo operatório, há locais passíveis de contaminação como agendas, canetas, telefones etc.
Materiais e Instrumentais Odontológicos - os procedimentos de biossegurança devem ser seguidos segundo rege a
Vigilância Sanitária. Peça de mão anti-retração - minimiza a chance de infecção cruzada e o uso do isolamento
absoluto com sucção à vácuo é altamente recomendado. Todo material, ficar guardado em gavetas, não expostos em
bancadas. Manipular cuidadosamente material perfuro-cortante
Se forem necessárias suturas, realizá-las com material absorvível. Assepsia de alicates de ortodontia devem seguir os
padrões convencionais segundo a norma dos produtos extras de assepsia.
Nessa fase dar preferência a instrumentos manuais para remoção de cáries e uso de extratores de cálculo ao invés
de ultrassônicos, evitando a geração de aerossóis. Trabalhe a quatro mãos para controle de disseminação. Regular a
saída de água de refrigeração. Evitar o uso da seringa tríplice na forma spray. Usar sugadores de alta potência.
• Assepsia e fluxo do Consultório – Todas as superfícies desde a sala de espera, sala de atendimento, banheiros,
consultório... devem receber desinfecção rigorosa (maçanetas, cadeiras, balcão, piso,...), sugere-se usar água e sabão
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e os desinfetantes regularizados pelo serviço de saúde para essa finalidade; em nota técnica de 23/04 nº
26/2020/Cosan/ANVISA http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0964813+-+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/
foram recomendados: álcool gel (base de etanol, na forma gel, em concentração de 70%), hipoclorito de sódio 0,5%
ou alvejantes contendo hipoclorito de sódio a 2%, Peróxido de hidrogênio 0.5%, álcool 70%, ácido peracético 0,5%,
Iodopovidona 1%, quaternários de amônio, por ex: cloreto de benzalcônio 0.05% e compostos fenólicos
A cada intervalo, entre os atendimentos, deve ser realizada a assepsia do piso com solução de água e cloro diluído ou
desinfectantes aprovados para tal finalidade. A OMS cita que o calor é um aliado contra o Covid-19. Em superfícies
úmidas a sobrevida do Covid-19 é potencialmente maior., assim é importante além da assepsia, manter as
superfícies secas, o que reduz a viabilidade do vírus. As assistentes e as recepcionistas devem receber suporte, estar
muito bem instruídas, cuidar-se e não deixar acumular pacientes em sala de espera, não participar nem promover
eventos, reuniões ou concentração de pessoas no ambiente de trabalho, retirar revistas e adereços da sala de
espera, enquanto durar a pandemia. Agendamentos espaçados com maiores intervalos entre os atendimentos.
Manter o ambiente arejado natural; caso use ar condicionado, deve-se adequar aos novos cuidados..
Descartes: O descarte da máscara N95 deve ser feito de acordo com as normas do serviço de saúde em consonância
com o serviço de controle de infecção clinica a desinfecção do ambiente. A retirada dos EPIs e o gerenciamento
rigoroso do manejo do lixo clínico ou hospitalar segundo as normas dos órgãos de controle sanitário devem ser
criteriosos; vide www.cofen.gov.br, www.ccih.med.br, www.anvisa.gov.br.
• Antes do atendimento do paciente – Higienização previamente da boca do paciente por meio da auto-escovação
e bochecho com antisséptico. Fornecer bochechos com Peróxido de Hidrogênio a 1% antes de cada intervenção. O
Covid-19 é vulnerável à oxidação. Esse simples procedimento reduz a carga viral nas superfícies da cavidade oral. O
procedimento deve ser realizado apenas antes do atendimento. Não é indicado para uso prolongado.
• Consultas médicas – devem ser realizadas, na medida do possível, via telefone ou vídeo. Evite ir a hospitais,
postos de saúde e locais de maior risco de transmissão. Todavia, se sentir dificuldade respiratória, não hesite em
procurar tratamento médico-hospitalar, use máscara. Acompanhe atualizações sobre sinais e sintomas da doença.
• Consultas odontológicas em época de isolamento social – os conselhos de odontologia recomendam que os
atendimentos fiquem restritos aos casos de urgência. Tratamento eletivos devem ser adiados para o fim da
quarentena. De todo modo, a anamnese de pacientes para COVID-19 deve ser minuciosa com perguntas sobre o
estado geral, tais como: se teve sintoma gripal, febre, tosse, má disposição, contato com pessoas suspeitas ou que
chegaram de viagem, principalmente do exterior, vindas de locais onde a incidência do COVID-19 é alta entre outras
Sugestões de perguntas para acrescentar no prontuário anamnético médico-odontológico regular, vide:
www.saude.gov.br
Realizar o suporte necessário antes e após o atendimento de urgência via telefone, de forma a orientar o paciente
sobre cuidados, inclusive orientar cuidados de proteção pessoal tanto no trajeto para chegada quanto na saída do
consultório à casa, como lavar mão e rosto no lavabo com água e sabão após sair da cadeira do dentista, e retornar à
casa evitando novamente aglomerações.
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Nós, como entidade de classe representativa da Odontologia Antroposófica frente ao CFO, consideramos que dentre
todas as profissões, o trabalho odontológico é o que se mostra mais comprometido para retornar à rotina clínica e à
normalidade da atividade econômica. Sabemos que rotineiramente sempre estivemos expostos a diversas viroses
em nossa área de trabalho, o que regularmente suplantamos. Ocorre que somado a alta capacidade transmissiva do
Covid-19, dada a proximidade física do campo de tabalho, entre a região oro-facial do paciente e a face do cirurgiãodentista, somado à produção de aerossóis gerados durante a execução dos procedimentos clínicos, potencializa o
risco da contaminação e de retransmissão.
Somos uma classe profissional cuja necessidade de EPIs é vital, tanto quanto aos médicos cirurgiões e de UTI, e
seremos os profissionais com as maiores dificuldades para a retomada da atuação laboral.
Solidariedade profissional é importante: Interação e troca de informações para soluções de retorno ao trabalho com
segurança física, como também juntos buscarmos ser alvo de proteção e apoio das entidades governamentais, para
melhores condições para nossa classe, que tem potencial alto de contaminação, disseminação com impacto sobre
nossa vida econômica. Temos que ser corajosos, confiantes e criteriosos simultaneamente.
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Tome banho de sol, se possível, um pouco todos os dias, isso é alimento! A exposição do corpo ao sol é importante
para síntese da vitamina D, o que beneficia a assimilação do cálcio para os ossos e dentes. No Brasil, sugere-se que
20 a 30 minutos do sol da manhã, exponha-se com moderação. Ar puro é essencial aos pulmões, ao bem estar e à
vida, devido ao seu papel na renovação celular. Respire profundamente com consciência de seu ritmo respiratório.
O conceito de ar puro como alimento das células deve levar em consideração desde a atmosfera circundante da
própria casa, o ambiente, a qualidade do ar, os sons e a presença de árvores. Assim sendo, como ainda permanecem
desconhecidos todos os efeitos que as ondas eletromagnéticas 5G causam sobre o funcionamento de nosso
organismo, sugerimos ficar atentos ao que está sendo instalado no nosso espaço aéreo, sobre nossas casas, nossas
cabeças, se tem nossa concordância para isso. Ficar menos tempo vinculado aos celulares, computadores e
roteadores de wi-fi, especialmente durante o sono.

Evite alimentos refinados e processados, pois são pobres em nutrientes. Embora forneçam uma sensação de
saciedade quase instantânea, logo a pessoa volta a ter vontade de comer, pois não nutrem o corpo adequadamente.
Nessa época em que vivemos uma pandemia, sem a existência de uma medicação comprovadamente eficaz, faz-se
ainda mais importante o reforço do corpo físico e seu sistema imunológico, por meio de boa nutrição e hidratação.
Procure alimentar-se em pouca quantidade e muita qualidade, consumindo principalmente alimentos vivos, como
frutas frescas ou secas, vegetais e verduras em especial as de folhas escuras, e sementes. Prefira alimentos crus,
integrais, não transgênicos. Busque alimentos sem agrotóxicos, de cultivo orgânico ou biodinâmico que são mais
vitais. Conheça a procedência dos alimentos. https://idec.org.br/-alimentos-saudaveis-durante-pandemia
Acostume seu organismo a receber as frutas, legumes e verduras da estação, é mais orgânico, saudável e
sustentável. Destaque seja dado à abóbora, é rica nos seguintes nutrientes: betacaroteno, vitamina C, B e vitamina
E, que tem propriedades antioxidantes, fonte de cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Suas sementes e seu
óleo são fonte de zinco e gorduras insaturadas. O ferro e o zinco estão relacionados, respectivamente, à formação
adequada dos glóbulos vermelhos e ao bom funcionamento do sistema imunológico. Sugerimos a complementação
com chás e ervas que aumentem a imunidade e a vitalidade, como chá de gengibre ou de anis estrelado. Evite jantar
muito tarde, próximo ao deitar-se. Dormir de estômago cheio atrapalha a qualidade do sono e da saúde. Evite açúcar
e farinha brancos pois são agentes inflamatórios e acidificam mais o nosso organismo, favorecendo a ação de
microorganismos e a formação de cáries dentárias.
Alguns nutricionistas funcionais 11, sugerem as seguintes rotinas para o aumento da imunidade:
• Suco de laranja+limão+25 gotas de própolis, 3x ao dia, por 4 meses;
• Consumo de 3 Castanhas do Pará/dia para o suplemento de selênio durante essa fase. No geral, basta 1 ao dia.
• Consumo de probióticos feitos em casa, como kefir, kombucha, cogumelos, rejuvelac, que favorece a saúde
intestinal, fundamental para o bom funcionamento do organismo e metabolismo do Cálcio;
• Vitamina D - 5000 UI/ dia até fim do inverno;
• Vitamina C - 500mg/dia; essa dose deve ser personalizada durante a fase da pandemia podendo chegar a 3x/dia
• Inserir Zinco e Ferro na alimentação diária;
Recomendações válidas para adultos. Essas orientações não substituem a consulta com um Nutricionista. Toda
mediçação deve ser comprada com prescrição médica ou odontológica, pois ela encontra-se dentro da regulação de
fitoterápicos do Ministério da Saúde12.

A manutenção de um sono de qualidade, é uma das mais importantes atitudes salutogênicas, pois é nesse momento
que são restaurados nossos sistemas hormonais, cerebrais e emocionais. Um sono deficiente – que não atinge o
estagiamento N1, N2, N3 e REM – contribui para várias comorbidades como aumento da pressão arterial, arritmias
cardíacas, aumento do colesterol, resistência insulínica, obesidade, depressão e impotência sexual. O indicado é que
um adulto durma cerca de oito horas por dia e o período de maior qualidade é das 22h às 6h. Nos dias atuais, alguns
procedimentos, chamados de Higiene do Sono são facilitadores desse processo principalmente quando há uma
grande demanda para nos mantermos “ligados” dia e noite.
A higiene do sono consiste em rotinas preparatórias, a serem realizadas antes da hora de dormir, como: banho
quente, roupas leves e confortáveis, escalda-pés, chás quentes com ervas que acalmam como chamomilla, chá de
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maracujá, erva cidreira, etc. Recomenda-se evitar o uso de ar condicionado. Essas recomendações possuem
fundamentos de ordem física. Vale lembrar que a raiz da nossa natureza supra humana é acessada durante o sono,
assim para manter o corpo aquecido, principalmente pés e região dos rins, optar por um aquecimento à base de
pomada de Cuprum (essa pomada pode ser manipulada em uma farmácia natural) nos pés. Esse recurso promove
outro tipo de dinâmica, não só de aquecimento físico, como atua na qualidade do sono, com prescrições
individualizadas, todavia bem indicado para pessoas mais neurossensoriai, de pés frios e com dificuldades de sono.
Dsligue o Wi-Fi e o celular mesmo desligado, deve ficar fora do quarto a noite. Os equipamentos eletroeletrônicos
devem ser retirados das tomadas e as luzes totalmente apagadas, para repor plenamente as forças vitais.
É no intervalo da noite que são gerados os efeitos mais reparativos ou anabólicos. Essa alternância de ritmos, sono e
vigília oportuniza ao organismo trabalhar a nosso favor; auto-cura depende diretamente do equilíbrio compensatório
entre anabolismo e catabolismo. Na mesma medida que se preocuoa com biossegurança, deve-se voltar atenção a
nossos recursos internos. Um verso de Goethe retrata de modo arquetípico essa nossa capacidade:

Goethe

O sistema estomatognático é visto pela odontologia antroposófica como um órgão trimembrado em correlação ao
corpo, constituído de sistema metabólico-motor, sistema rítmico e sistema neuro-sensorial, e dessa maneira,
possuem regiões com atividades correlatas. Assim, um tratamento dental reverbera benefícios sistêmicos e viceversa. Utilizamos a metodologia Goetheanística para contextualizar cientificamente elementos da cosmovisão que
relaciona a natureza extra e intra humana, bem como saúde bucal, sistêmica e integral.
A higiene bucal deve ser realizada regularmente, pelo menos 3 vezes ao dia, mas nessa fase importa ressaltar que
esse simples hábito de higiene reforça a ação preventiva contra o coronavírus. Deve-se atentar para a técnica de
escovação mais apropriada para cada caso; o uso de escova elétrica para alguns pacientes, escovas interdentais e
waterpick para complementar a higienização de pacientes que usam próteses fixas; Converse com seu dentista para
saber o tipo mais apropriado para o seu caso. O uso do fio/fita dental diariamente é imprescindível para manter a
saúde gengival, Importante ressaltar que, em épocas de maior estresse como esta, a atenção com a saúde deve ser
redobrada pois o caos emocional predispõe manifestações de doenças autoimunes, alergias e infecções e
destacamos que o estresse emocional e físico aumenta a incidência de gengivites13 e hipersensibilidade dentária
visto que este contribui para a queda do pH salivar... Bochechos e gargarejos são ótimos aliados na manutenção da
saúde bucal e principalmente a língua que posto que recentes estudos demosntrara muitos receptores ECA2 nas
células epiteliais da língua.14 Esteja atento à forma de guardar suas escovas, placas noturnas ou aparelhos móveis
para que não fiquem expostas no banheiro e a assepsia com produtos específicos orientados por seu dentista, que é
o profissional qualificado. Atente à troca mais constante das escovas. Busque saber também com ele(a) sobre o uso
de técnicas complementares como o Ozônio e o Laser devidamente aplicados por profissionais qualificados.
A Odontologia Antroposófica indica colutórios (enxaguantes bucais) a base de calêndula, ou ratânia e mirra, que
podem ser adquiridos em farmácias naturais, promove fortalecimento das mucosas. Sugerimos também gargarejos
antes de dormir com água 1/2 colher (de café) de bicarbonato de sódio e ou 4 gotas de água de ratania/mirra. A
vitamina D tem importante papel na imunidade e também na absorção do cálcio, dentre outros. A dieta com
vegetais verdes, abóbora, leite e derivados, castanhas, peixe e banhos de sol visam suprir cálcio para as atividades
diárias. A dieta deficitária em cálcio incita o organismo a um enfraquecimento dos ossos por carência diaria e pode
podendo ocorrer osteoporose e enfraquecimento dos dentes, podendo ocorrer cáries mais facilmente.
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Rudolf Steiner, em 1920, citou que cada ser humano faz parte de um “Todo” e influencia este todo, quer tenha
consciência disso ou não, pela maneira como lida interior e exteriormente consigo próprio e com as outras pessoas,
participando ativamente na evolução da Terra e do Homem. Quanto mais o indivíduo for capaz de atuar a partir de
uma perspectiva global – mesmo no pormenor mais ínfimo – mais contribuirá para o bem do Todo. Quanto mais
isolado for, tanto mais desconectados serão os seus atos, e mais riscos de contribuir para as patologias no processo
da evolução. Tornar-se saudável, “são”, “inteiro”, significa integrar-se.
A doença é sempre consequência do isolamento ou da desintegração de determinados processos, substâncias
orgânicas ou funções sociais. Sendo assim, precisamos seguir com os nossos pequenos atos cotidianos, sem perder
de vista os grandes desígnios da humanidade.
As pessoas têm cada vez menos capacidade de adaptação, adoecem mais e resistem menos. A estabilidade
econômica depende da saúde de um número suficiente de pessoas saudáveis. Por esta razão, a esfera econômica
deveria se mostrar mais interessada no conceito de salutogênese.

Auto cuidado abrange as medidas de biossegurança, exames preventivos, fazer check-up, ir ao médico, ao dentista e
demais profissionais de saúde regularmente, exceto durante o isolamento social da pandemia, onde os tratamentos
eletivos ficam suspensos. Importante não deixar-se deprimir devido a essa fase. Vivemos naturalmente uma
alternância de ritmos, valorize essa fase onde corpo e alma sentem-se em introspcção.
Aproveite o momento para recolhimento, meditação, foco, oração, curta o convívio familiar. Logo retornarão os
momentos para as atividades externas onde o corpo e a alma sentem-se em expansão, igualmente importante,
expressar-se para fora, realizar integração social, cantar, dançar, expor o corpo ao sol, praticar atividades físicas
respirar ar puro, tomar banho de mar, piscina ou cachoeira...sentir o prazer e a sensação de hidratar-se, respirar livre,
mas esse bem-estar pode já estar, num banho de chuveiro, sol , um copo d’água... Liberdade é um estado de espírito.
A nossa visão de auto-cuidado valoriza respeitar ritmos, desde bebê os cuidados básicos principalmente em relação à
nutrição, ao sono, ao brincar, as atividades laborais, que sejam de qualidade, e que sigam de encontro às nossas mais
individuais necessidades, respeitando pausas para uma alternância com o lazer, gratidão e higiene mental inclundo
cuidar dos pensamentos, com o que, podemos gerar em nós mesmos neurotoxinas. Todas essas boas práticas podem
trabalhar como favorecedores epigenéticos. Uma pesquisa sobre ciência e bem-estar, do Center for Healthy Minds
constatou que cuidados maternais pós-parto são uma condição ambiental que produz efeitos no eixo hipotálamopituitária-adrenal (HPA) participando da composição da vulnerabilidade ao estresse... efeitos fisiológicos no condicionamento sinalizam alternativas para intervenções baseadas na plasticidade do epigenoma15. Esses estudos vão de
encontro às premissas da Odontologia Antroposófica e aos estudos salutogêneticos integrados que preconizamos.

‘INDIVIDUALIDADE-IDENTIDADE’ – parametros considerados quando da prescrição medicamentosa nessa linha
Advertência: indicações e posologias devem ser prescrições Individualizadas feitas mediante anamnese detalhada
e diagnóstico especíco, realizada por profissionais habilitados. Não pratique a auto-medicação.
A Natureza nos oferece uma gama de substâncias que atuam no aumento da imunidade e da vitalidade orgânica,
Podemos citar diversas substâncias utilizadas para este fim, destaque seja dado a:
- Gengibre + limão (Chá) |-Própolis e Geleia real | -Vitamina C | -Probiótico | -Cúrcuma| -Arnica|- Ferrum |-Aurum
- Arsenicum Album | - Água de Levico - cuja fonte dessa água encontra-se na Itália, é rica em ferro e arsênico;
- Equinácea - planta tipicamente utilizada como base de medicamento para aumento da imunidade, pode ser
adquirida em farmácias de manipulação mediante receita médica ou odontológica. Em um estudo16 in-vitro recente,
virologistas e microbiologistas do Laboratório Spiez na Suíça, sugerem que a Echinacea purpúrea pode ser usada
como tratamento profilático aos CoVs ou coronavírus , incluindo cepas de ocorrência recente, como o do SARS-CoV-2
- Vitamina D - segundo a Universidade de Turim grande parte dos atingidos pelo COVID-19 apresentou carência de
vitaminaD. No hemisfério norte, a epidemia ocorreu no inverno quando a população tem a menor exposição ao sol.
Inúmeras evidências científicas demonstraram o papel ativo da vitamina D para modulação da imunidade inata e
adquirida. Sugere-se rigor no nível adequado de vitamina D para pacientes já com COVID-19. Magnésio e Fósforo
podem ser usados para auxiliar no metabolismo do Cálcio, tão necessário à saúde geral, aos ossos e dentes. Todavia
essa e todas as prescrições para medicamentos fitoterápicos e dinamizados devem ocorrer após anamnese integral
realizada por dentista habilitado na area, devidamente capacitado para devidas indicações e posologias.
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Meditação. Respiração. Foco. Exercitar o altruísmo. Pensar no próximo como em si mesmo. Davidson e Goleman
citam “...vemos a meditação como a próxima grande revolução para a saúde pública.”17 Davidson e Goleman
afirmam que a base de um cérebro saudável é a bondade, apoiados em suas pesquisas constataram: 1. mindfulness
(atenção plena à respiração e às sensações corporais) pode reduzir o stress, evidenciado na diminuição da atividade
da amígdala cerebral, responsável pelo processamento das emoções. 2. Após 15dias da prática verificou-se melhora
na atenção e na memória; 3. Ao praticar a técnica da “bondade amorosa” que treina cultivar pensamentos afetuosos
em relação a outras pessoas, apresentou bons resultados no tratamento de depressão, transtorno do estresse póstraumático e o mais importante: a diminuição da atividade de genes que desencadeiam processos inflamatórios.
Importante lembrar que a obtenção do estado harmônico da frequência vibratória, é de cunho totalmente
individual, onde cada um sabe a melhor maneira de alcançar seu estado de paz e calma interior. A meditação é uma
sugestão. Há pessoas que desenvolverão foco e calma interior por outros caminhos ou atividades tais como ioga,
dança, jardinagem, música, enfim, a ideia é que a calma, o respeito e o resguardo, ações que reverberam equilibrio à
integralidade do corpo e geram benefícios comprovados ao próprio sistema imunológico, aporte à parte endógena
da biossegurança que tanto temos que dar conta para bem “atravessarmos” essa fase, e todas as demais.

R. Steiner – G.A 245

Empatia: exercite-a! Mesmo à distância, isso é possível. Mesmo sem toque físico é possível nos sentirmos
considerados, lembrados e amados e determinar atenção aos parentes, amigos, e mesmo aos mais vulneráveis –
idosos, doentes crônicos. Isso nos traz coragem e esperança. Cultive sentimentos positivos como a gratidão por
todos os reinos da natureza, essa por sua vez gera a paz e a confiança de que sadios voltaremos à ativa.

R. Steiner, G.A. 24/09/19 – Sttutgard

A força da oração altera a vibração e a frequência da energia desde a mente até o corpo físico em suas as atividades
orgânicas. A atitude positiva de encarar os fatos difíceis, não esmorecer e buscar coragem, é um dos pilares da
Salutogênese. O realismo é fundamental para dar base ao entendimento, mas otimismo e esperança precisam estar
presentes fortalecendo à integridade física (saúde) para lidar com temas desafiadores.

C.S.Lwi s

Converse. Ressignifique-se. Desintoxique-se de mal entendidos. No treino da empatia, você cresce porque faz
trocas. Reconheça seus erros sempre que errar, mas não se culpe, porque pode intoxicar-se também ao sentir culpa.
Perdoe. Perdoe-se. Vitalize-se com conversas e reflexões permeadas de sentido. Treine e Cultive a Compaixão.
Aproveite a fase para intensificar a relação com os familiares. Mesmo à distância, uma conversa bem orientada cuida
de dores anímicas de pessoas, em especial das mais vulneráveis. Ouça música. Dance. Leia um bom livro. Leia Poesias
Estude novos campos, abra sua mente, compartilhe suas descobertas e sentimentos com os amigos. Por fim, quanto
ao medo é uma emoção que ativa o stress, que abala nossa imunidade física. O seumanejo pode ser feito por vias
não medicamentosas, criando-se bons hábitos e ritmo nas atividades diárias, realizar atividade física regularmente,
exposição solar nos devidos horários, praticar meditação beneficia o foco, a força física, a memória e a imunidade.
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udolf Steiner

A sensação de bem-estar em quem pratica provocada pela realização de exercícios tem comprovação científica. Os
mediadores químicos liberados durante a atividade física, como a beta-endorfina, promovem sensação de
relaxamento e tb o controle de açúcares em quem se exercita regularmente. Do ponto de vista da antroposofia,
outros efeitos além dos físicos, mensuráveis, estão relacionados ao aumento da vitalidade em contraponto à
atividade cognitiva excessiva do homem atual. A atividade neurossensorial exacerbada promove grande desgaste,
desvitalização e acidificação do organismo, gerando doenças com depósitos de cálculos ou dissolutivas, como
artroses, osteoporoses, cáries dentais ou também doenças oxidativas, de toxicidade e envenenamento celular, que
contribuem para a baixa imunológica do organismo.
Nesse sentido exercícios físicos como corrida que queima calorias cumpre um processo corporal que “queima” do
físico o que deve ser transformado e superado do ponto de vista do que deve ser eliminado e renovado para o ser
como um todo. Fortalecimento pode ser conseguido com musculação, aumetando resistência. Indicações especificas.

O equilíbrio hídrico é fundamental para uma adequada reação metabólica. Além da água mineral, que deve ser
tomada em abundância, preconiza-se mínimo 2L por dia, e podemos dispor também de sucos naturais de frutas que
nutrem as células com vitaminas, e dos chás de ervas frescas ou secas, que tratam enquanto hidratam.
As ervas precisam ser escolhidas conforme a necessidade orgânica de cada um. Por exemplo, durante uma virose são
indicados chás de substâncias naturais que fortaleçam a imunidade, como o gengibre e o anis estrelado; para época
de erupções dentais em crianças, utilize, chás calmantes como a chamomilla.
A hidratação da pele também é assunto relevante. Os banhos são altamente vitalizantes, mas devemos utilizar a
água com parcimônia, para que haja disponibilidade para todos nós.
Atenção redobrada deve ser dada às pessoas que apresentam respiração bucal ou mista, pois essas têm maior
predisposição para infecções respiratórias. Estes devem manter-se ainda mais hidratados, pois a desidratação
diminui a quantidade do muco nasal, o que torna a camada protetora das células insuficiente para proteger contra
vírus e bactérias, aumentando a vulnerabilidade orgânica.

Em épocas de crises, mais do que em qualquer outra, as realizações mais assertivas de
desenvolvimento, seja tecnológico ou humano, que consolidam as bases e práticas das ações, consideram
os processos arquetípicos que a sábia natureza mostra e ensina.
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