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O dia a dia é tão corrido que no cotidiano não 
conseguimos expressar a felicidade de 
trabalhar juntos! A odontologia une corações 
(ficou clichê, né? Mas no dia dos namorados 
está liberado)! A odontologia cria laços de 
amor e cria famílias. Algumas vezes, por estar 
quase 100% do tempo juntos, pode surgir 
alguma turbulência. Mas, o carinho prevalece!


Quando falamos sobre casais que trabalham 
juntos na odontologia, não estamos falando 
somente da união de corações de dentistas. 
Esse amor se fortalece entre casais que 
trabalham com a odontologia em todas as 
suas formas, como por exemplo 
representantes de empresa, gestores de 
clínicas, donos de dentais, linhas de 
pesquisas e várias outras possibilidades.


Para comemorar esse dia, o iKnow Journal 
convidou vários “casais odontológicos” que 
relatam a sua biografia e como a odontologia 
influencia na sua história.

“Nos conhecemos ainda criança, brinco que ela é 
apaixonada por mim desde pequena, mas seguimos 
caminhos diferentes e ficamos muitos anos sem se 
encontrar. Me formei em Odontologia e trabalhava 
em Cascavel, fazia alguns atendimentos em cidades 
vizinhas também. A Kelly fez engenharia civil e 
trabalhava no Banco do Brasil. Morou em várias 
cidades, por último estava em Brasília. 


Uma paciente minha, casada com o primo da Kelly, 
tinha certeza que teríamos muitas coisas em 
comum e fez com que esse “reencontro” 
acontecesse. Puxei papo com a Kelly pela primeira 
vez através do Facebook, no aniversário dela. 
Depois de várias conversas e alguns meses, 
convidei ela para jantar quando viesse para 
Cascavel visitar sua família e ela aceitou. Depois 
desse jantar nunca mais nos separamos. 
Começamos a namorar e um ano depois, noivamos.


A união da parte profissional aconteceu quando 
decidimos aumentar a clínica e montar o centro de 
treinamentos. A Kelly, que já estava morando de 
volta em Cascavel, topou sair do banco e unir forças 
para realizar esse sonho. Ela cuida da parte 
administrativa das empresas e eu posso fazer o que 
mais amo, “fazer e falar de dentes”. A parte ainda 
mais linda da nossa história veio dia 04/08/21, 
nossa doce Cecília, trazendo ainda mais amor para 
a nossa família.”

Kelly e Cacá:
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Eu e o Edu Sampaio nos conhecemos no iDent Talks 
em maio de 2017, mas só em dezembro do mesmo 
ano começamos a nos envolver. No início, 
trabalhávamos juntos apenas em alguns projetos do 
iDent. No entanto, com o passar do tempo, 
passamos a atender juntos em minha clínica e, 
inclusive, a dar algumas palestras/aulas juntos. 
Descobrimos que essa é a nossa maior FORÇA, 
estar juntos nas diferentes atividades, 
principalmente pelo fato de trabalharmos em áreas 
complementares na odontologia. Aprendemos 
diariamente um com o outro, levantamos diferentes 
pontos de vista e algumas discussões tanto para 
melhor conduzir casos clínicos, quanto sobre uma 
melhor forma de ensinar um tema mostrando 
ambas as óticas que temos em nossas áreas na 
odontologia.

Nosso encontro aconteceu ainda na vida de pós 
graduandos, em Bauru. Leandro fazendo a prova do 
mestrado e Luciana a da especialização. Passado 1 
mês do fim de semana de provas, começamos a 
namorar. Desde então, dividimos os sonhos, 
desafios e conquistas. No campo dos sonhos, 
tínhamos a vontade de dar aulas juntos. Depois de 
concluirmos especialização e mestrado, cada um 
no seu tempo, nossa primeira conquista. A 
aprovação para estarmos juntos na UFAM. E assim 
foi. Depois de garantirmos nosso primeiro sonho, 
veio o mais robusto e que nos fortalece a cada dia. 
Nossa família. Casamos e tivemos 2 filhos 
maravilhosos. Nos completamos, os quatro. A 
experiência de trabalho, sempre juntos, no mesmo 
local, nas mesmas disciplinas, nos mesmos 
projetos de pesquisa, torna a nossa rotina mais 
prazerosa. Discutimos, desenvolvemos e buscamos 

Raquel e Eduardo: Luciana e Leandro:
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novas ideias de uma maneira leve e produtiva. 
Falamos a mesma língua e isso facilita a vencer os 
desafios e comemorarmos as nossas conquistas. 
Torcemos um pelo outro, empurramos um ao outro, 
seguramos as pontas um do outro também. Sempre 
buscando o crescimento. E poder fazer isso juntos 
faz com que nossas comemorações sejam 
dobradas. Não existe o prof. Leandro sem a profa. 
Luciana, e vice-versa.

A Odontologia nos apresentou ainda no primeiro 
ano de faculdade na FOP-UNICAMP em 1997, 
quando após pouco tempo de amizade nos 
tornamos namorados. E dessa forma seguimos 
juntos nossos caminhos pessoais e profissionais 
até hoje. Nos estudos, seguimos em áreas 
diferentes seja na Especialização, Mestrado e 
Doutorado, mas juntos nas conquistas. 
Montamos nosso primeiro consultório de 34m2 
em 2001, cheios de ânimo e vontade de vencer. 
Casamos e a vida nos deu novos desafios 
profissionais: Ana Cecilia foi aprovada no 
concurso de professora da Dentística da USP e 
Eduardo conquista espaços em Hospitais de São 
Paulo.


Apesar disso, sempre juntos e apoiadores um do 
outro, fizeram parcerias em cursos, atendimentos 
clínicos e muitas viagens em todo canto para 
cursos, aulas e palestras. De repente, 20 anos se 
passaram daquela formatura inesquecível e mais 
uma vez decidimos, em plena pandemia, 
ressignificar nossas vidas profissionais. Sentimos 
que o momento era buscar algo que pudéssemos 
ficar ainda mais próximos e tornamos um sonho 
antigo no nosso novo propósito: a São Paulo 
Dental Studio. Para isso, renúncias e decisões 
corajosas foram feitas. A SPDS busca promover 
felicidade e confiança para as pessoas: sejam 
nossos pacientes, coworkers ou alunos. 


Sim, mais que uma clínica odontológica, também 
oferecemos um coworking premium e um centro 
de treinamento, onde nossa cuidadosa curadoria 
traz grandes experts da Odontologia brasileira.


Há 25 anos somos mais que uma dupla ou que 
sócios, formamos uma família com nossas 
meninas Isabel e Beatriz, hoje com 12 e 10 anos 
de idade.


Há 25 anos, seguimos com o brilho nos olhos pela 
Odontologia e lembrando sempre de agradecer 
tanta generosidade que esta profissão nos 
ofertou.

Ana Cecília e Eduardo:
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A Odontologia nos aproximou quando Ana Luiza 
iniciava seu Mestrado e eu, Leandro, fazia meu 
Doutorado em Florianópolis. Depois, fomos 
parceiros na mudança para Brasília quando 
ingressei como professor na UnB e noivamos no dia 
em que ela defendeu seu Doutorado. De lá pra cá, 
foram várias viagens, alguns artigos, o nosso 
casamento, muitas trocas de experiências clínicas, 
uma filha maravilhosa, inúmeros amigos (tanto 
dentistas, como pessoas normais, rsrsrs) e várias 
histórias que consolidam a nossa família. Ana Luiza 
na Odontopediatria e eu na Dentística, encontramos 
um meio termo na Cariologia e na pesquisa, onde 
por muitas vezes trabalhamos juntos. Isso nos 
proporcionou um momento ímpar que foi defender 
um novo Doutorado, dessa vez na Universidade de 
Nijmegen, Holanda, no mesmo dia: ela de manhã, eu 
de tarde.


Juntos já há quinze dias dos namorados e ambos 
vivendo no ambiente da Odontologia, diariamente 
apoiamos e ajudamos um ao outro nas decisões e 
rumos profissionais. Na vida pessoal, acho que o 
legal é um complementar o outro: eu geralmente 
cozinho o prato principal, ela a sobremesa; eu 
prefiro as cervejas amargas e fortes, ela prefere as 
frutadas e suaves; ela define os seriados para 
vermos, eu assisto e sempre digo que gosto; juntos 
educamos a nossa filha Catarina; ela me faz um 
cara super feliz e realizado, eu sou apaixonado por 
ela a cada dia mais.

Um ótimo Dia dos Namorados para todos os 
colegas e amigos!Ana Luiza e Leandro:

A história de amor entre Sérgio, Paula, Odontologia 
e África.


Nossa história de amor inclui encontro, romance, 
paixão, propósito, Odontologia e missão.

Paula e Antônio Sérgio:
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Indubitavelmente foi orquestrada não por mãos 
humanas, mas pelo autor da vida, que 
cuidadosamente traçou linhas perfeitas e 
harmônicas nos direcionando por caminhos que 
conseguimos discernir e escolher com 
segurança, de tão bem delineados. Uma breve 
linha do tempo é capaz de simplificar o que 
tentamos relatar com palavras: 


Ato 01: Paulinha concluiu a faculdade e logo 
ingressou num curso de Endodontia, ministrado 
justamente pelo Sérgio. Surgiu uma admiração e 
amizade, que logo se transformou em 
compromisso e amor. Doze meses depois 
estávamos casados.                               

Ato 02: Ela jamais exerceu essa especialidade, 
mas depois de uma longa caminhada de cursos 
se encantou por reabilitação oral; vocês sabem, 
implantes, prótese, estética...


Ato 03: Confrontados com a carência e 
sofrimento, escolhemos cooperar com o 
desenvolvimento da Odontologia em uma terra 
distante e com enormes necessidades em saúde 
bucal, Guiné-Bissau. A essa altura já éramos uma 
só carne, embora diferentes, nos 
complementando em tudo, como pão com 
manteiga e queijo com goiabada. Enquanto um 
faz o tratamento endodôntico, o outro reabilita, e 
enquanto tento escrever esse texto em Guiné-
Bissau, entre momentos de grandes desafios, a 
Paulinha mantém firme a rotina que inclui o 
cuidado dos filhos e sustento financeiro por meio 
da nossa querida profissão. Gratidão seria a 
palavra ideal pelos 25 felizes anos de casamento 
e pelo privilégio de termos sido incluídos em 
tantos momentos agradáveis, sempre 
acompanhados pela realização da 
transformação de sorrisos. Ah! Esquecemos o 
ato 4: Prosseguir juntos promovendo bem estar, 
saúde e alegria de tantos que não têm grandes 
motivos para sorrir. 

O tempo, ah o tempo! Como é fugaz. Estamos 
juntos há 45 anos: casados há 41 anos e mais 4 
anos de namoro. Nos conhecemos na 
Universidade e, já no segundo mês de faculdade, 
começamos a namorar. Assim que formamos, 
nos casamos.

Maria Inês e Laerson:
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Aprendemos com nossos erros e acertos a conciliar 
a nossa profissão com a vida conjugal, filhos e vida 
social. Foi um grande aprendizado, pois já 
amávamos a odontologia e um ao outro – e isto nos 
fazia crescer em tudo. Claro, com muitos desafios.


O segredo de manter uma boa relação é namorar 
sempre. Não deixar esmorecer ou apagar a chama. 
Quando se trabalha em casal, o prazer é ainda 
maior. Engana quem pensa que cansa ou enjoa. 
Todo dia é diferente e as dificuldades e alegrias não 
nos deixam cair na mesmice da rotina. Ajudávamos 
um ao outro, aprendendo, estudando e opinando, 
com a vontade de sempre oferecer um trabalho de 
qualidade aos nossos pacientes. Com o tempo, 
vamos nos moldando e apoiando cada vez mais um 
ao outro. Como dizem: a panela e sua tampa. A 
maior vivência nos faz mais conhecedores da razão, 
percebendo no outro a vontade de melhorar sempre 
como profissional e pessoa. A proximidade torna 
isso capaz e garante a felicidade profissional e 
longevidade matrimonial do casal.


Trabalhamos juntos até a nossa aposentadoria: 
após 35 anos de carreira. Cada um, com a sua 
especialidade. Para nós, foi e continua sendo tudo 
muito bom.


