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Bem-Estar, Mindfulness e saúde oral: benefícios
para profissionais e pacientes
Resumo
Introdução: O bem-estar e a saúde são consideradas conceitos interativos, em que a saúde
influencia o bem-estar geral, e o bem-estar afeta a saúde futura. Os profissionais de saúde
oral – dentistas, higienistas orais, assistentes dentários – relatam altos níveis de stress, um
diminuto bem-estar e um maior burnout. Estes, por sua vez, estão associados a uma pior
qualidade e segurança de cuidados ao paciente. Técnicas como o mindfulness, o reforço do
humor e das emoções positivas, diminuem o domínio das emoções negativas na mente e no
corpo e melhoram a relação profissional-paciente, pelo aumento da resiliência individual,
pessoal e institucional.
Objetivos: Medir e avaliar a perceção do profissional de saúde (médico dentista e higienista
oral) e do paciente de saúde oral sobre fatores de stress e de bem-estar associados ao
mindfulness. Avaliar as estratégias utilizadas para superar a ansiedade e o stress que
envolvem o encontro de saúde oral para ambos os intervenientes.
Métodos: Estudo transversal, quantitativo e qualitativo, de caráter exploratório.
Elaborados e aplicados dois inquéritos por questionário, com disseminação presencial e
online, o primeiro a pacientes e segundo a dentistas.
Resultados: Dos 245 pacientes inquiridos, a maioria considera-se pouco (26%) ou muito
pouco ansiosos (24,3%). Os instrumentos utilizados em ambiente clínico provocam
desconforto a 62,1% dos pacientes, sendo o barulho dos mesmos a causa predominante
para este medo. As explicações do profissional, com uma linguagem simples, contribuem
para a redução da ansiedade e para o aumento do bem-estar do paciente.
Dos 306 dentistas, 60% estão satisfeitos com a sua profissão. Aquando de uma situação
emocionalmente difícil, 82% dos dentistas sente alterações fisiológicas, e a recuperação
após tal situação é mais lenta. 80% dos dentistas revela capacidade de enfrentar situações
difíceis, em que mais de 57’% refere que se foca nas oportunidades. Por fim, 90% tem a
consciência que contribui para o bem-estar dos outros.
Conclusão: O profissional de saúde deve preparar-se com técnicas e meios para
desenvolver uma relação terapêutica na medicina dentária mais positiva, tranquila e com
menos stress, também as organizações e o paciente têm o seu papel. Se o profissional revelar
que tem receio do que o paciente possa vir a sentir, também o paciente poderia debater com
o profissional os seus medos.

Palavras-chave: Mindfulness; saúde; saúde oral; bem-estar; comunicação; dentistas;
higienistas orais
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Well-being, Mindfulness, and oral health:
benefits for professionals and patients
Abstract
Introduction: Well-being and health are considered interactive concepts, where health
influences general well-being, and well-being affects future health. Oral health professionals
- dentists, oral hygienists, dental assistants - report high levels of stress, a decreased wellbeing and a higher burnout. These, in turn, are associated with a worse quality and safety of
patient care Techniques such as mindfulness, the reinforcement of mood and positive
emotions, reduce the domain of negative emotions in the mind and body and improve the
professional-patient relationship, by increasing individual, personal and institutional
resilience.
Objectives: To measure and evaluate the perception of the health professional (dentist and
oral hygienist) and the patient of oral health about factors of stress and well-being
associated with mindfulness. Evaluate the strategies used to overcome the anxiety and stress
that involve the meeting of oral health for both stakeholders.
Methods: Cross-sectional, quantitative and qualitative, exploratory study. Two surveys
were prepared and applied by questionnaire, with face-to-face and online dissemination,
the first to patients and second to dentists.
Results: Of the 245 patients surveyed, the majority considered themselves to be little (26%)
or very little anxious (24.3%). The instruments used in a clinical environment cause
discomfort to 62.1% of the patients, and their noise is the predominant cause for this fear.
The professional's explanations, in simple language, contribute to reducing anxiety and
increasing the patient's well-being.
Of the 306 dentists, 60% are satisfied with their profession. In an emotionally difficult
situation, 82% of dentists experience physiological changes, and recovery after such a
situation is slower. 80% of dentists show the ability to face difficult situations, in which
more than 57 ’% say they focus on opportunities. Finally, 90% have an awareness that
contributes to the well-being of others.
Conclusion: Health professionals should prepare themselves with techniques and means
to develop a therapeutic relationship in dental medicine that is more positive, calm and with
less stress, organizations and the patient also have their role. If the professional reveals that
he is afraid of what the patient might feel, the patient could also discuss his fears with the
professional.
Keywords: Mindfulness; health; oral health; well-being, wellness, communication; dentists;
oral hygienists
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Prefácio da Presidente da APPSP
Drª Lina Guarda
A Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública (APPSP), deste a sua
constituição, que tem como um dos objetivos apoiar a investigação e a
disseminação de conhecimentos na área da Saúde Pública.
É no cumprimento deste objetivo e, paralelamente, no reconhecimento que a
utilização de técnicas e de práticas, nomeadamente o mindfullness, possam
contribuir para uma prestação de cuidados de saúde que responda às necessidades
e espectativas dos pacientes e dos profissionais, que diminuam o nível de stress e
que aumentem o bem-estar, que a APPSP congratula as autoras pela sua
investigação.
Neste oportuno estudo, transversal, quantitativo e qualitativo de carácter
exploratório, partindo de uma revisão bibliográfica sobre saúde, bem-estar, humor
em saúde e mindfulness em medicina dentária, foram aplicados dois inquéritos por
questionário a pacientes e a profissionais de saúde oral. Os questionários incluíram
perguntas, fechadas e abertas, sobre o acesso, a relação profissional-paciente, as
emoções, as situações geradoras de bem-estar ou stress, entre outras. Os resultados
do estudo são apresentados de forma clara e lógica, fazendo um bom uso de gráficos
e quadros, o que facilita o entendimento dos dados. Estes são interpretados e são
comparados com os resultados de outros trabalhos que utilizaram metodologias
semelhantes.
Na conclusão, as autoras, com base nos resultados obtidos, reforçam a importância
da relação profissional de saúde-paciente, do seu contributo para o aumento da
literacia em saúde e, ainda, da necessidade de se “aumentar a capacidade dos pacientes
de gerir emoções e dotar o profissional de saúde com mais competências para investir na
relação” como um “dos passos para melhorar o bem-estar na saúde oral”, nomeadamente

com o recurso ao mindfulness.
Certa de que este estudo de investigação irá contribuir para uma melhor Saúde
Pública.
Lina Guarda
Presidente da Direção da APPSP
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Introdução do Presidente da SPEMD
Professor Doutor Sampaio Fernandes
A melhoria evidente nos cuidados de saúde oral, que ocorreu nas últimas décadas, atingiu
de forma muito intensa todas as áreas da Medicina Dentária e todas as faixas etárias.
A etiologia multifatorial de muitas manifestações orais é hoje reconhecida.
Os aspetos teóricos e práticos ligados à prática clínica da profissão são amplamente
divulgados sendo raros os cursos ou outros eventos científicos onde não estejam bem
explícitos como temas a abordar.
Outras áreas, apesar de igualmente importantes são muitas vezes negligenciadas e não são
evidentes para muitos profissionais ligados à saúde oral. Fatores tão importantes como a
ansiedade manifestada por muitos pacientes, independentemente da sua idade, quando
sujeitos a tratamentos dentários, ainda não desapareceram.
São necessários estudos da sua prevalência, assim como dos fatores relacionados com os
profissionais, nomeadamente os transtornos ansiosos e o burnout, aspetos que importa
conhecer de forma a permitir a otimização da qualidade de vida.
Nesse sentido, assume particular importância este estudo intitulado “Bem-Estar,
Mindfulness e Saúde Oral: Benefícios para profissionais e pacientes”, elaborado pela
Professora Doutora Cristina Vaz de Almeida e pelas Dr.ªs Patrícia Rodrigues, Diana Pinheiro,
Manuela Rodrigues (Médica Dentista) e Cecília Nunes, todas especialistas nas suas áreas e
com competências demonstradas na área da mudança comportamental e literacia em saúde
há longos anos, a quem vivamente felicito pela capacidade científica demonstrada.
As autoras deste trabalho, identificaram e categorizaram as maiores causas de stress na
Medicina Dentária, e que são as ligadas ao paciente, à precariedade da profissão, à gestão de
tempo, à exigência e desvalorização da profissão, ao ambiente de trabalho, à gestão
financeira, à ergonomia, ao ensino, às emoções, aos equipamentos de proteção individual,
às consequências físicas e às autoridades competentes.
Estudaram ainda as formas adequadas para lidar com o stress profissional, nomeadamente
as associadas às técnicas do mindfulness enquanto ferramenta para a promoção da saúde e
bem-estar dos médicos dentistas, dos higienistas orais e dos pacientes.
Saliento a importância de alguns resultados obtidos: dos 245 pacientes inquiridos, cerca de
50% consideravam que sentiam ansiedade quando estavam no consultório dentário e
62,1% sentiam desconforto, causado principalmente pelo barulho dos instrumentos
utilizados em ambiente clínico. Por outro lado, as explicações do profissional, com uma
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linguagem simples, contribuem para a redução da ansiedade e para o aumento do bem-estar
do paciente.
Dos 306 dentistas inquiridos, 60% estão satisfeitos com a sua profissão; 82% sente
alterações fisiológicas face a situações emocionalmente complexas; 80% revelam
capacidade de enfrentar situações difíceis e 90% têm consciência que contribuem para o
bem-estar dos outros.
Assim, é com enorme satisfação qua a SPEMD, Sociedade Portuguesa de Estomatologia e
Medicina Dentária, sociedade científica centenária, e que tem como principais fins
contribuir para o progresso científico da Estomatologia e da Medicina Dentária, bem como
desenvolver ações de educação e promoção da saúde oral dirigidas à comunidade em geral,
se associa à divulgação deste trabalho científico aos seus associados e ao público em geral.
Tendo subjacente a preocupação com a qualidade de vida dos pacientes, dos médicos
dentistas, médicos estomatologistas e de outros profissionais de saúde oral, e uma visão
inovadora em termos conceptuais, este trabalho científico contribui sem qualquer dúvida
para a valorização dos cuidados de saúde nesta área e para o progresso da Medicina
Dentária multidisciplinar e de excelência, que todos procuramos.
João Carlos Sampaio Fernandes
Presidente da Direção da SPEMD
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO
1.1 A Saúde
De acordo com o Committee for Healthy People 2030 (2018), a saúde refere-se à
condição física e mental de uma pessoa, implica aptidão em circunstâncias em
mudança e deve ser salvaguardada contra ameaças de doença, ferimentos ou morte
(p. 1). Nesta definição de saúde estão integrados elementos da saúde física e mental,
sendo a segurança considerada um determinante importante da saúde (Committee
for Healthy People 2030, 2018).
Para este comité do Healthy People 2030 (Committee for Healthy People 2030,
2018), o bem-estar é tanto um determinante como um resultado da saúde e abrange
elementos objetivos e subjetivos, que refletem aspetos da vida e dos estados de
saúde e que incluem elementos físicos, mentais, emocionais, sociais, financeiros,
ocupacionais, intelectuais e espirituais (Committee for Healthy People 2030, 2018,
p. 1)
As preocupações de um paciente com a saúde podem gerar uma série de resultados
negativos associadas às emoções (raiva, tristeza, medo, preocupação) que podem
ser uma ameaça emocional bem-estar e até saúde física (Street, Makoul, Arora &
Epstein, 2009).
Por outro lado, a falta de bem-estar do profissional de saúde pode levar a estados de
stress e de grande ansiedade. É amplamente reconhecido que os dentistas sofrem
stress ocupacional (Bretherton, Chapman & Chipchase, 2016), assim como outros
profissionais de saúde oral.
Entre as competências de “cuidado” (Hibbard & Gilburt, 2014) os profissionais de
saúde podem ajudar os pacientes a gerir as suas emoções, para que, de forma, direta
ou indireta atenue ou alivie as preocupações de ambos os intervenientes na relação
terapêutica (Almeida, 2020a).
Investir numa comunicação verbal e não verbal, assertiva, onde o respeito um pelo
outro domina, clara com a linguagem simplificada de jargão técnico e positiva, para
um comportamento positivo e esperançoso (Vaz de Almeida, 2016 – 2020), permite
que a relação terapêutica ganhe novo fulgor de equilíbrio e de resultados em saúde.
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A gestão de emoções e razão de ambos os intervenientes, neste processo de
codificação e descodificação constante, retroalimentado e que se pretende
equilibrado, concordante, e por isso hegemónico (Hall, 1980), as mais-valias das
técnicas que proporcionam bem-estar devem ser bem-vindas à relação que cresce
para além da saúde.
A comunicação adequada e positiva melhora a relação, diminui a incerteza do
paciente (Salter, 1949; Wolpe, 1968) e aumenta a confiança. Sabemos que a
assertividade implica confiança, que reduz a incerteza (Salter, 1949; Wolpe, 1960)
e por isso, tanto a assertividade como a confiança reduzem a incerteza (Rawlins,
2007, p. 3; Vaz de Almeida, 2020, p. 121).
Para que este processo atinja o seu resultado maior, também é preciso que o
profissional de saúde detenha competências na avaliação e utilização de
ferramentas de bem-estar na relação nos momentos precisos de gestão da crise.
Mostrar interesse pela vida do paciente, através da referida conversa social e de
cuidado (Hibbard & Gilburt, 2014) com escuta atenta, valida os sentimentos e
emoções do paciente.

1.2. O bem-estar: conceitos e aplicações
O bem-estar e a saúde são consideradas conceitos interativos, em que a saúde
influencia o bem-estar geral, e o bem-estar afeta a saúde futura (NASEM, 2020, p. 22
– 23; OMS, 2012). Para muitas pessoas, o bem-estar é uma prossecução mais
unificadora e motivadora do que a saúde: se a saúde se refere à condição física e
mental de uma pessoa, o bem-estar abrange muitos aspetos da vida, incluindo
físicos, mentais, emocionais, sociais, financeiros, ocupacionais, intelectuais e
espirituais (Committee for Healthy People 2030, 2018, p. 1).
A comissão do National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020)
reconhece uma tensão inerente no alargamento do quadro de considerações de
saúde e bem-estar, ao mesmo tempo que o Healthy People 2030 (Committee for
Healthy People 2030, 2018) procura promover e aderir a elevados padrões de
evidência, para uma maior eficácia da intervenção (2020, p. 25). Medir o bem-estar
implica desenhar uma gama mais alargada de indicadores, incluindo alguns de fora
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do setor da saúde (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine,
2020, p. 25).
A comissão do National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020)
recomendou uma medida do bem-estar alinhada com os esforços internacionais de
medição do Programa de Qualidade de Vida (HRQOL).
O Healthy People 2020 descreveu a qualidade de vida e o bem-estar como um dos
quatro objetivos abrangentes. o conceito de bem-estar está relacionado com "os
aspetos positivos da vida de uma pessoa, como emoções positivas e satisfação de
vida” (National Academies of Sciences, Engineering, And Medicine, 2020).
Para esta Comissão (2020), "a saúde e o bem-estar de todas as pessoas e
comunidades são essenciais para uma sociedade próspera e equitativa" (National
Academies of Sciences, Engineering, And Medicine, 2020, p. 21) A comissão reflete
uma preocupação com as condições que garantem "oportunidade justa de ser o mais
saudável possível" (Braveman et al., 2017). Isto sugere a importância do
acompanhamento dos dados de saúde desagregados por diferentes grupos
demográficos, mas também do acompanhamento das desigualdades sociais e
estruturais que afetam a saúde (2020, p. 21).
Um diminuto bem-estar e um maior burnout estão associados a uma pior qualidade
e segurança de cuidados ao paciente, a maior absentismo e maiores taxas de
rotatividade. As intervenções são eficazes, embora Johnson, Hall, Berzins, Baker, et
al., (2017) sublinhem que as dimensões dos efeitos ainda são pequenas.
Os autores (Johnson, et al., 2017) recomendam enfatizar os aspetos positivos das
intervenções na equipa, construindo ligações mais fortes entre as organizações de
saúde e universidades, para, em conjunto melhorar a eficácia e a aceitação das
intervenções.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) discute o bem-estar em duas dimensões:
subjetiva, que compreende a experiência de um indivíduo na sua vida, e objetiva,
como uma comparação das circunstâncias de vida com as normas e os valores
sociais (NASEM, 2020, p. 22 - 23; OMS, 2012).
A construção do bem-estar foi introduzida na iniciativa Pessoas Saudáveis no âmbito
do HP2030, com o objetivo "melhorar a qualidade de vida e bem-estar relacionados
com a saúde de todos os indivíduos" (HealthyPeople.gov, 2019).
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O conceito de bem-estar é discutido através da avaliação dos "aspetos positivos da
vida de uma pessoa, como as emoções positivas e a satisfação de vida" e como "um
estado relativo onde se maximiza o seu funcionamento físico, mental e social no
contexto de ambientes de apoio para viver uma vida plena, satisfatória e produtiva"
(NASEM, 2020, p. 39).
Assim, e considerando um quadro de múltiplas interinfluências onde o indivíduo se
move, o bem-estar é concebido como uma construção dinâmica dos seus atores,
através da relação entre suas circunstâncias, espaço, atividades e recursos
psicológicos, incluindo as relações interpessoais com a família e outras pessoas
significativas (Ivtzan, Gardner & Smailova, 2011).
A comissão do HP2030, analisou várias abordagens autodeclaradas para definir o
bem-estar. A autoavaliação da saúde tem sido considerada um melhor preditor da
longevidade, mais do que a informação sobre fatores de risco cardiovascular,
incluindo o uso de tabaco, idade, raça e escolaridade (NASEM, 2020, p. 39). Este meio
de considerar as autoavaliações não deixa de refletir a consideração de haver uma
avaliação subjetiva, baseada nas expectativas que as pessoas atribuem às suas
circunstâncias, e por isso com um certo grau de relativização (NASEM, 2020, p. 39).
Por seu turno, também o CDC (CDC, 2018) descreve a medição do bem-estar
incluindo a visão de alguém sobre as suas condições de vida, como "julgamentos
globais da satisfação da vida, da depressão à alegria", e "julgar a vida positivamente
e sentir-se bem" (CDC, 2018).
Para além da dimensão individual, pode ser considerada uma dimensão mais global
do bem-estar, como atributo das comunidades ou da sociedade, sendo moldado por
uma grande variedade de fatores (SAC, 2018). (Figura 1)
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Figura 1. O bem-estar individual
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Fonte: Elaboração própria, baseado em CDC, 2018; NASEM, 2020; OMS, 2012.
Entre os objetivos do HP2020, a promoção do bem-estar enfatiza os recursos físicos,
mentais e sociais de uma pessoa, e potencia fatores e condições de proteção que
fomentam a saúde.
Em vez da visão tradicional de prevenção, como apenas evitar ou minimizar as
doenças e fatores de risco, o bem-estar também se centra na resistência à doença,
na resiliência e da sua melhor autogestão.
O SAC (2018) expandiu a definição de bem-estar para além do indivíduo, para
reconhecer que é um atributo das comunidades ou da sociedade de forma mais
ampla, e é moldado por uma grande variedade de fatores. O conceito de bem-estar é
descrito "como um determinante e um resultado da saúde e que reflete aspetos da
vida que incluem fatores físicos, mentais, emocionais, sociais, financeiros,
ocupacionais, intelectuais e espirituais" (SAC, 2018).
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A saúde e o bem-estar estão a reforçar-se mutuamente e, sobretudo, para a
comunicação e para apelar às partes interessadas noutros setores, afirmando-se que
o bem-estar pode ser “mais motivador e unificador" do que a saúde (SAC, 2018).

1.3. Mindfulness e o humor
O humor é geralmente definido como um estado mental global positivo, único de
cada indivíduo, abrangendo aspetos de cognição, emoção, comportamento e
comunicação (Ganz & Jacobs, 2014).
O humor é uma parte essencial da nossa vida e um meio importante para lidar com
eventos stressantes da vida (Stieger, Formann & Burger, 2010). Por exemplo, ir ao
dentista pode ser um evento stressante, muitas vezes provocador de ansiedade (na
criança). Numa amostra de odontopediatras foi realizado um estudo sobre o uso do
humor no ambiente clínico onde os dentistas usam tipos comuns e individuais de
humor e criam assim uma atmosfera lúdica / humorística com sugestões verbais e
não verbais para os seus pacientes (Nevo & Shapira, 1986).
Morse (2007) relata o caso do uso do humor nos serviços de saúde oral e dentários,
salientando que o riso e o humor não são benéficos para todos, mas como não
existem efeitos colaterais negativos associados, estes devem ser usados no ambiente
dentário para ajudar a reduzir o stress e a dor, e acelerar a cura.
Os efeitos sociais do humor também foram estudados por Jeludar, Jeludar,
Ahmadigatab e Shayan (2011), resultando que uma pessoa com sentido de humor é
sensível e tem funções sociais e desempenhos diários de alto nível. Quanto maior for
esse sentido humor, menores serão os aspetos negativos relativos à sua saúde
mental, mas cima de tudo, verificaram que o desempenho social aumenta (Jeludar
et al., 2011).
Franzini (2001) destaca os potenciais efeitos do humor terapêutico tanto sobre os
pacientes, como o seu efeito colateral positivo de prevenir ou minimizar o
esgotamento profissional. Indivíduos com baixa pontuação nas escalas de humor
revelaram uma relação negativa mais forte entre aborrecimentos e S-IgA
(Imunoglobulina A Secretora) do que aqueles com alta pontuação de humor nas suas
vidas (Martin & Dobbin, 1988).
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No âmbito de estratégias como o mindfulness, o reforço do humor e das emoções
positivas, ampliam no individuo, o repertório momentâneo do pensamento-ação e
desaceleram ou diminuem o domínio das emoções negativas na mente e no corpo
(Fredrickson, 2000).
Heintz (2017) salienta que os comportamentos humorísticos se correlacionam com
estabilidade emocional, extroversão, menos agradabilidade e cultura / franqueza.
Neste âmbito, os comportamentos de humor alegre, divertido e autodirigido foram
associados ao bem-estar subjetivo, mesmo quando os estilos de personalidade e
humor foram controlados (Heintz, 2017). Estes comportamentos podem ser do
próprio profissional, que usa o auto - humor para reduzir sentimentos de raiva,
assim como evitar a expressão externa de raiva (Torres-Marín, Navarro-Carrilo &
Carretero-Dios, 2018).
Morishima, Miyashiro, Inoue et al., (2019) num ensaio clínico, através do uso de
terapia do riso, com 56 participantes (26 no grupo experimental e 30 no grupo
controle) mostraram que o grupo experimental

apresentou função cognitiva

significativamente melhor, e menos dor, do que o grupo controle por um curto
período. Os autores (Morishima et al., 2019) concluem que a terapia do riso pode
representar uma intervenção complementar benéfica e não invasiva no cenário
clínico.
O humor modera os efeitos do stress, foram resultados da investigação de Newman
e Stone (1996) que sugerem que a produção de humor pode ser uma estratégia de
uso eficaz, mesmo para indivíduos que não costumam usar o humor para lidar com
o stress.
O humor usado numa perspetiva cognitiva para controlo da dor, foi debatido por
Weisenberg, Tepper e Schwarzwald (1995), centrando a sua discussão no tipo de
distração provocada pelo humor, sendo que este seria significativo para aumentar a
tolerância à dor, em vez do controle da dor.
Ozyeşil, Deniz e Kesici (2013) organizaram um estudo com 502 estudantes
universitários, dos quais 300 (59,8%) do género feminino e 202 (40,2%) do género
masculino, onde aplicaram diversos questionários, testes e escalas sobre humor. As
conclusões mostram que há significativas relações entre os traços de personalidade
mindfulness e humor. Os 5 fatores dos traços de personalidade são: o neuroticismo,
extroversão, abertura a novas experiências, agradabilidade e consciência que
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explicam 16% da variação total do estilo de humor afiliado, 14,2% do total da
variância no estilo de humor automelhorado, 15,8% da variação total do estilo de
humor agressivo e 3% da variação total do estilo de humor autoderrotado.
Os autores (Ozyeşil, et al., 2013) também descrevem dois tipos de humor com
consequências negativas: 1) o humor autoderrotado, potencialmente prejudicial ao
bem-estar quando usado excessivamente, pois envolve a pessoa denegrir-se e
reprimir as necessidades emocionais; 2) o humor como autocritica, para obter a
aprovação ou aceitação de outros, como uma forma de mecanismo defensivo que
deriva do desejo natural de não ser rejeitado ou julgado por outros, e assim julgarse e criticar-se antes de outra pessoa. Um estilo de humor agressivo também é
associado a níveis mais baixos de preocupação para com os outros e relações
interpessoais mais pobres. Os indivíduos que usam estilos negativos de humor
podem ser descritos como sendo negativos para si mesmos e para os outros e
fechados a novas experiências (Ozyeşil, et al., 2013).
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2. MINFULNESS PARA A SAÚDE E PARA O BEMESTAR

2.1 O profissional de saúde oral
Os médicos dentistas relatam um alto grau de stress profissional (Moore, 2011). O
mindfulness é a capacidade ou a tendência de chamar a atenção para as experiências
presentes sem fazer julgamentos, ou através da aceitação (Baer, Smith, Hopkins,
Krietemeyer e Toney, 2006). Nuckles e Barnett (1991) falam do uso correto de
técnicas simples de relaxamento que podem ser realizadas várias vezes ao dia, e que
ajudam a aliviar as tensões que ameaçam a vida. Outros resultados da prática de
mindfulness também preveem menos sintomas psicológicos, menor ansiedade e
menos depressão (McCracken, Gauntlett-Gilbert, & Vowles, 2007).
O mindfulness e as práticas que o cultivam são essenciais na prestação de cuidados
centrados no paciente em quatro aspetos: 1) fornece equilíbrio ao profissional
durante momentos de stress; 2) cultiva as qualidades de um profissional de saúde
centrado no paciente; 3) orienta para as ações necessárias para atender às
necessidades do paciente; 4) fornece técnicas que os próprios pacientes podem usar
para encontrar o equilíbrio em momentos de stress (D’Arro, 2018).

2.2. Os efeitos negativos da profissão
Myers e Myers (2004) investigaram o stress geral, e os reflexos no trabalho e na
saúde em dentistas generalistas numa pesquisa transversal anónima usando uma
amostra aleatória estratificada de 2441 dentistas generalistas no Reino Unido. As
principais conclusões mostraram que o stress percebido foi significativamente
correlacionado com os fatores de stress na clínica dentária (Myers & Myers, 2004).
Os fatores relacionados com o trabalho, como a fragilidade da relação dentistapaciente, as pressões de tempo e agendamento, os problemas técnicos e de pessoal,
a insatisfação com o trabalho, o número de horas trabalhadas por semana,
22

explicaram quase metade do stress geral na vida dos dentistas generalistas (Myers
& Myers, 2004).
Um número comparativamente grande de dentistas relatou altos níveis de sintomas
de stress psicológico, que se manifesta no nervosismo sentido, na tensão e
depressão, com sintomas psiquiátricos menores, estando também o uso de bebidas
alcoólicas relacionado com esse stress (Myers & Myers, 2004).
Também no estudo de Gorter, Eijkman e Hoogstraten (2000), os dentistas
holandeses com alto risco de burnout relataram queixas de saúde em maior
extensão do que dentistas com baixo risco de burnout, além de assumirem mais
comportamentos não saudáveis (falta de exercício físico; aumento do consumo de
álcool, alimentação não saudável), e três em cada dez relataram ter má condição
física.
Para além destes fatores psicológicos, no estudo Myers e Myers (2004), um terço
dos dentistas estava com peso a mais ou obesidade, e mais de 60% relataram dores
nas costas. No geral, estes resultados indicam a natureza stressante da medicina
dentária e as dificuldades nas condições de trabalho. Nesta investigação, os autores
(Myers & Myers, 2004) recomendam que o próximo passo deve passar pelo
desenvolvimento de intervenções que ajudem a reduzir o stress nos profissionais de
medicina dentária.
Rogers, Ferrari, Mosely et al. (2017) avaliaram o impacto de intervenções baseadas
em mindfulness nos resultados de saúde psicológica e física em adultos com excesso
de peso ou obesidade tendo pesquisado 14 bancos de dados eletrónicos para ensaios
clínicos aleatórios, e estudos de co-hort prospetivos Desta pesquisa resultaram 15
estudos, com 560 Indivíduos, que mediram os resultados de um pós-tratamento de
intervenções que se basearam na aplicação de mindfulness. Entre os resultados
obtidos (Rogers, Ferrari, Mosely et al., 2017), verificaram que o mindfulness pode
ser fisicamente e psicologicamente benéfico para adultos com excesso de peso ou
obesidade.
Também Dunn, Haubenreiser, Johnson et al. (2018) numa revisão de literatura
demonstram que a alimentação consciente tem impacto no controle de peso. Ora
uma vez que os profissionais de saúde tendem a ganhar peso com o stress originado
pela profissão, esta revisão apoia o mindfulness nos programas de controlo de peso,
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reduzindo a compulsão alimentar, o controlo das porções, do índice de massa
corporal e do peso corporal. (Figura 2).
Figura 2. Efeitos negativos da profissão associados à saúde oral
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Fonte: Elaboração própria, baseado em Gorter et al, 2000; Myers & Myers, 2004.
A prática da medicina dentária pode ser bastante stressante, e os dentistas precisam
de saber como aliviar tanto o stress psicológico como o fisiológico para que estes não
se tornem incapacitantes, assim como compreender o stress que é provocado pela
vida, e aquele que é originado pela prática profissional (Nuckles & Barnett, 1991).
A profissão de dentista é muito exigente durante a realização de qualquer
procedimento ou cirurgia (Turagam, Mudrakola, Basavarajaiah, et al.,2019). A área
de trabalho onde o profissional de saúde se move, é normalmente limitada, e quando
procede ao acesso da cavidade oral, os dentistas tendem a negligenciar ainda mais a
sua postura durante as intervenções (Turagam, et al., 2019). Também nas longas
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horas de trabalho que têm e que devem ficar de pé, tendem a apoiar o seu corpo nas
pernas, uma posição que pode levar à isquemia muscular (Turagam, et al., 2019).
Após o procedimento dentário ser concluído, e quando voltam à posição normal, a
isquemia muscular reflete-se na forma de dor leve a excruciante, deixando o
pescoço, os ombros e as costas em total desconforto (Turagam, Mudrakola,
Basavarajaiah, et al., 2019).
No estudo qualitativo de Bretherton, Chapman e Chipchase (2016) procurou-se
explorar com mais detalhe os agentes de stress específicos, previamente
identificados, para se desenvolver um futuro programa de gestão de stress. Os
autores (Bretherton et al., 2016) conduziram dois grupos focais de dentistas. Os
participantes também foram questionados sobre suas opiniões sobre a estrutura do
programa de gestão de stress proposto. Os resultados apresentam uma relação entre
os agentes de stress, as estratégicas de gestão e as emoções mais relevantes. (Quadro
1)
Quadro 1. Efeitos negativos da prática da saúde oral
Os efeitos negativos
Ansiedade, depressão e stress e burnout Menor resiliência individual, pessoal e
institucional.
Menos compaixão e auto compaixão

Mais atitudes de julgamento

Menor autocuidado

Mais reatividade à dificuldade

Menor consciência de si e do outro

Barreiras ao atendimento

Preocupação menos focada no outro

Dores fisiológicas musculares

Tendência

para

uma

alimentação Estado fisiológico diminuído

errónea e obesidade
Fonte: Elaboração própria, baseado em Amutio-Kareaga et al. (2017); D'Arro
(2018); Dobkin et al. (2016); Kriakous et al., (2020); Krogh et al. (2019)

O estudo de Bretherton et al. (2016) conclui que as experiências stressantes dos
dentistas são complexas, e é essencial que estes programas de gestão de stress
reflitam estas vivências das práticas dentárias.
Para D’Arro (2018), a ansiedade dentária desafia tanto os pacientes quanto os
profissionais de saúde, criando barreiras ao atendimento, aumenta a perceção da
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dor e aumenta o tempo e o esforço necessários para concluir o tratamento. Embora
a medicina dentária centrada no paciente convide a cuidar da pessoa, muitos
dentistas sentem-se mal preparados para lidar com as várias emoções que surgem
durante o tratamento dentário (D’Arro, 2018).
No campo da segurança do paciente, as evidências mostram que os erros médicos
são responsáveis por morbilidade e mortalidade substanciais (Sibinga, & Wu, 2010).
O aumento da plena consciência leva a uma maior consciência e compreensão das
experiências de uma pessoa, incluindo pensamentos, emoções e sensações
corporais (Sibinga & Wu, 2010).
Newton, Allen, Coates e Prior (2006) descrevem uma pesquisa sobre a prevenção e
o alívio do stress entre uma variedade de profissionais de saúde, incluindo dentistas
que relataram altos níveis de stress relacionado com o trabalho. Os autores concluem
que, para serem eficazes, as intervenções devem ser adaptadas às necessidades
individuais do profissional, num quadro de uma intervenção estruturada (Newton
et al., 2006).
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2.3. Os efeitos positivos do mindfulness nos
profissionais
É já um dado confirmado que a comunicação entre profissionais de saúde e
pacientes é um pilar fundamental da satisfação de ambos os intervenientes (Altin &
Scott, 2016; Benson, 2014; Tickle-Degnen e Rosenthal, 1990), tendo efeitos
positivos a prática da mindfulness para ambos os intervenientes da relação
terapêutica (Amutio-Kareaga, García-Campayo, Delgado, Hermosilla et al., 2017).
Uma das propostas de introdução da prática de mindfulness no currículo da
medicina dentária parte de Lovas, Lovas e Lovas (2008) para melhorar a eficácia do
profissionalismo de ensino. Os autores (Lovas et al, 2008) numa revisão da
literatura médica, consideram que as qualidades cultivadas por meio da prática da
meditação de mindfulness se assemelham muito às atitudes globais do
profissionalismo. Consideram que o profissionalismo e a mindfulness são amplas
construções que se sobrepõem com um objetivo pró-social comum: abandonar as
recompensas egoístas e míopes e promover o bem comum de longo prazo (Lovas et
al, 2008). Neste âmbito, tanto o profissionalismo como o mindfulness visam uma
mais elevada qualidade de vida, ajudam a melhorar a atenção, a autoconsciência, a
aceitação, a sabedoria e o autocuidado na medicina dentária, tanto para médicos
como para pacientes.
Numa revisão sistemática, Kriakous, Elliott, Lamers, Owen (2020) procuraram
atualizar a base de evidências e ampliar o entendimento sobre a eficácia do
mindfulness (MBSR) na melhoria do funcionamento psicológico dos profissionais de
saúde, concluindo que a redução do stress baseada no MBSR melhora os resultados
psicológicos de saúde dos profissionais. Nesta revisão, Kriakous et al., (2020)
pesquisaram três bases de dados eletrónicas sem restrições de tempo, e, usando as
diretrizes PRISMA, foram incluídos trinta estudos (N=30) na revisão. Os resultados
sugeriram que o MBSR foi eficaz: 1) na redução das experiências de ansiedade,
depressão e stress dos profissionais de saúde; 2) no aumento dos níveis de
mindfulness e de auto compaixão. No entanto, o MBSR não pareceu tão eficaz: 1) na
redução do esgotamento e 2) na melhoria da resiliência entre os profissionais de
saúde, embora seja uma intervenção eficaz que pode ajudar a melhorar o
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funcionamento psicológico dos profissionais de saúde (Kriakous et al., 2020).
(Figura 3)
Figura 3. Efeitos positivos do mindfulness associados à saúde oral
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Fonte: Elaboração própria, baseado em Lovas et al, 2008; Kriakous et al., 2020
Krogh, Medeiros, Bitran e Langer (2019) num estudo qualitativo com análise de 92
artigos contextualizam o contributo do mindfulness na prática médica e descrevem
de que forma esta técnica do mindfulness pode contribuir para a resiliência na
medicina. Os autores (Krogh et al., 2019) concluem que a prática médica que integra
o mindfulness pode contribuir para alcançar maiores níveis de resiliência individual,
pessoal e institucional. No entanto, para que isto se concretize, é necessário ter
programas contínuos de prática de mindfulness para profissionais de saúde e
também integrar esse conceito no currículo dos profissionais de saúde (Krogh et al.,
2019).
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Dobkin, Bernardi, Bagnis et al. (2016) referem que os médicos atentos são mais
resilientes e mais propensos a fornecer cuidados centrados no paciente. Com o
objetivo de melhorar o bem-estar dos médicos, estes autores (Dobkin et al, 2016),
num estudo de coorte longitudinal, ofereceram a 27 médicos um curso de redução
do stress com base no mindfulness (MBSR) e na a gestão de stress para determinar
se isso afetou o trabalho subsequente dos médicos. Para avaliar se os profissionais
tinham efetivamente diminuído os seus níveis de stress, burnout e depressão, e
aumentado o mindfulness , os pacientes receberam questionários online pré-MBSR e
pós-MBSR avaliando independentemente os seus médicos, usando a Rochester
Communication Rating Scale (RCRS) após um encontro clínico antes e depois do
médico fazer o curso MBSR. Foram encontradas reduções significativas no stress e
burnout, aumento do mindfulness com menos atitudes de julgamento, menos
reatividade, diminuição da exaustão emocional, diminuição da despersonalização e
mais atuação com consciência (Dobkin et al, 2016). Quando os médicos
experimentaram menos despersonalização, os seus pacientes relataram ser mais
bem compreendidos (Dobkin et al, 2016).
Avaliando as perceções dos pacientes sobre o encontro clínico, estes sugeriram que
o cuidado centrado no paciente melhorou após o mindfulness, tendo um impacto
direto e positivo no bem-estar dos médicos (Dobkin et al, 2016).
Turagam, Mudrakola, Basavarajaiah, et al., (2019) recomendam uma simples
mudança no estilo de vida, através da prática regular de yoga e de meditação, para
ajudar os dentistas a controlar os riscos para a saúde, levando uma vida mais
saudável e feliz enquanto desfrutam da sua atividade profissional (Turagam,
Mudrakola, Basavarajaiah, et al., 2019). O yoga tem como base o mindfulness ,
pranayama (exercícios respiratórios) e meditação, facilitando o relaxamento do
corpo e da mente, contribuindo internamente para a diminuição da perceção da dor,
pelo que praticar yoga como rotina diária dos dentistas, neutraliza ou evita muitas
condições físicas adversas (Turagam, Mudrakola, Basavarajaiah, et al., 2019).
A melhoria da atenção do profissional pode melhorar a segurança do paciente, e a
pesquisa sugere que uma prática mais consciente pode ter benefícios adicionais
para os médicos, incluindo melhoria da saúde mental, redução do desgaste, aumento
a satisfação no trabalho e um ambiente de trabalho melhorado assim a tomada de
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decisão clínica (Sibinga, & Wu, 2010). O resumo dos efeitos positivos do mindfulness
pode ser observado no quadro 2.
Quadro 2: Resultados de mindfulness em profissionais de saúde
Os efeitos positivos
Redução das experiências de ansiedade, Menos sintomas psicológicos, menor
depressão e stress

ansiedade e menos depressão

Aumento dos níveis de mindfulness e de maiores níveis de resiliência individual,
auto compaixão

pessoal e institucional.

Impacto direto e positivo no bem-estar Reduzir probabilidade de ansiedade e
dos médicos

de esgotamento

Aumentam o autocuidado

Menos atitudes de julgamento

Aumentam consciência

Menos reatividade á dificuldade

Preocupação focada no outro

Fornece equilíbrio ao profissional

Centra o profissional no paciente e fornece
orienta para a ação

técnicas

tanto

para

o

profissional como para o paciente

Fonte: Elaboração própria, baseado em Amutio-Kareaga et al. (2017); D’ Arro,
(2018); Dobkin et al. (2016); Kriakous et al., (2020); Krogh et al. (2019)

A educação pode aumentar a atenção, e a formação de mindfulness para médicos é
promissora, como uma estratégia para reduzir erros de diagnóstico e outros erros
médicos (Sibinga, & Wu, 2010), com reflexos positivos também para os pacientes da
saúde oral.
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2.4. O paciente de saúde oral
O apoio psicossocial vem melhorar o processo de cura dos pacientes e aumentar o
seu bem-estar e qualidade de vida, pelo que os profissionais de saúde podem
beneficiar de intervenções que aumentam o autocuidado, a consciência, a
compaixão e a preocupação focada no outro, e reduzir a probabilidade de ansiedade
e de esgotamento (Amutio-Kareaga, García-Campayo, Delgado, Hermosilla et al.,
2017).
Consedine e Butler (2014) relacionaram o efeito do mindfulness nos sintomas e
reações de pacientes aquando do acesso e utilização do sistema de saúde. O estudo
de Consedine e Butler (2014) integrou 40 adultos jovens, de meia-idade e mais
velhos (N = 121) que completaram exercícios de mindfulness e utilizaram cuidados
de saúde para depressão e ansiedade resultando que, uma maior atenção pode
facilitar uma melhor saúde e um comportamento saudável, tendo alguns reduzido
os estados deprimidos e ansiosos.
Poletti, Razzini, Ferrari, et al. (2019), exploram, dentro de um hospital em Itália, o
impacto de uma intervenção em MBSR com 25 pessoas com idades dos 18 aos 75
anos, com cancro, integradas em cuidados paliativos precoces (EPC), para redução
de stress. Poletti e os seus colegas (2019) verificaram que a prática de mindfulness
melhorou a autorregulação do estado de humor, gerando sentimentos de
compaixão, além de apoiar os participantes no questionamento e na reconexão com
seus valores e crenças espirituais, com alívio emocional e espiritual. O programa
consiste em 8 encontros, um por semana, com a duração de 30 minutos a 4,5 horas,
incluindo a prática diária em domicílio. Entre os resultados obtidos, a frequência da
prática do mindfulness e a adesão à prática domiciliar foi de 75%. A intervenção
MBSR ajudou os participantes a desenvolver uma atitude de aceitação em relação à
doença, ajudando-os a enfrentar a ansiedade e a dor do cancro.
Ponte Márquez, Feliu-Soler, Solé-Villa et al. (2019) num ensaio clínico aleatório,
avaliaram os benefícios da meditação mindfulness no controle da pressão arterial
(PA) ambulatorial e o impacto da intervenção nos níveis de ansiedade, stress e
depressão numa população mediterrânea. O estudo quantitativo com 42 pacientes
com uma idade média de 56,5 anos de idade e proporções semelhantes de homens
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e mulheres com PA normal alta ou hipertensão grau I foram inscritos para uma
intervenção e um grupo de controle, respetivamente. Durante 8 semanas, e 2 horas
por semana, o grupo experimental praticou mindfulness, enquanto que o grupo de
controle participou em palestras de educação em saúde, sendo acompanhados por
equipas de monitorização da PA. Os resultados obtidos mostram melhorias no grupo
de intervenção, tornando-se menos críticos, mais tolerantes e menos deprimidos e
desde a semana 8, o grupo de mindfulness apresentou valores mais baixos de pressão
arterial medidos clinicamente , seja nas 24 horas seguintes ou em repouso .(Quadro
3)
Quadro 3. Processos para melhorar a compreensão e o uso de mindfulness nas
várias práticas em saúde
Programas contínuos de prática de mindfulness (Krogh et al., 2019)
para profissionais de saúde e integrar esse
conceito no currículo dos profissionais de saúde
Implementar

exercícios

de

mindfulness

em (Consedine e Butler, 2014)

serviços de saúde mental
Formação

de

mindfulness

programada

para Poletti, Razzini, Ferrari, et al.

aceitação da doença, enfrentar a ansiedade e a dor (2019),
do cancro.
Relação terapêutica que inclua uma melhor Almeida, 2018
literacia em saúde do paciente e a sua ativação
Conhecimento e prática do Yoga e outras Turagam, Mudrakola,
atividades que combinam a mente e o corpo
Desenvolvimento

de

Basavarajaiah, et al., 2019)

competências Tench & Konczos, 2013

(conhecimentos, capacidades e atributos pessoais)
Fonte: Elaboração própria, baseado nos autores mencionados.

Medina, Wilson, de Salvo, et al. (2017) numa revisão de literatura pretendem
oferecer uma justificação, assim como os benefícios potenciais do mindfulness na
diabetes Mellitus e nas suas complicações. Os resultados apontam estas
intervenções

como

preventivas

e

complementares

na

doença

crónica,
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particularmente no alívio dos sintomas relacionados com a depressão e ansiedade
em pacientes diabéticos, e na gestão de outros fatores, incluindo a alimentação
consciente, exercícios físicos e adesão ao tratamento (Medina, Wilson, de Salvo, et
al., 2017). O mindfulness parece ter efeitos benéficos em todos os aspetos da
diabetes, incluindo incidência, controle e complicações (Medina, Wilson, de Salvo, et
al., 2017).
Para avaliar os efeitos do mindfulness na saúde mental, Spijkerman, Pots e
Bohlmeijer (2016) selecionaram quinze ensaios clínicos aleatórios incluídos neste
estudo, tendo os resultados demonstrado que as intervenções online têm potencial
para contribuir para melhorar a saúde mental, especialmente o stress. Apesar das
intervenções online terem um impacto benéfico pequeno, este é significativo na
promoção do bem-estar, na diminuição da depressão e ansiedade, bem-estar
(Spijkerman, Pots & Bohlmeijer, 2016).
Num estudo qualitativo, Chen, Berger e Manheimer (2012) comparam a literatura
existente relativa à aplicação do mindfulness, técnicas meditativas na redução da
ansiedade numa meta-análise de mais de 1000 resumos e de 200 artigos, incluindo
36 ensaios clínicos (2.466 observações). Os resultados apontam para uma eficácia
das terapias meditativas na redução dos sintomas de ansiedade, com implicações
clínicas importantes para a aplicação de técnicas meditativas no tratamento da
ansiedade.
Para verificar os efeitos da redução do stress baseado em praticas de mindfulness
na regulação da emoção no transtorno de ansiedade social, Goldin e Gross (2010)
submeteram 16 pacientes a ressonância magnética funcional enquanto reagiam a
crenças pessoais negativas e regulavam emoções negativas usando 2 tipos de
regulação de emoção de implantação de atenção: 1) a atenção focada na respiração
e; 2) atenção focada na distração. Os participantes da intervenção de mindfulness
mostraram melhoria nos sintomas da ansiedade, depressão e autoestima, sendo que
na tarefa de atenção focada na respiração também mostraram: 1) diminuição da
experiência de emoção negativa; 2) redução da atividade da amígdala e; 3) aumento
da atividade nas regiões do cérebro implicadas no desenvolvimento da atenção
(Goldin & Gross, 2010). Os pacientes com este transtorno de ansiedade social podem
reduzir a sua reatividade emocional a crenças pessoais negativas, assim como os
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comportamentos de evitação, enquanto aumentam a regulação emocional (Goldin &
Gross, 2010).
Cillessen, Johannsen, Speckens e Zachariae (2019) testam a eficácia das
intervenções baseadas em mindfulness em medidas de sofrimento psicológico
(desfecho primário) e outros desfechos de saúde em pacientes com cancro, assim
como em sobreviventes numa revisão sistemática e meta-análise de 29 ensaios
clínicos com 3.274 participantes
Desta investigação resultaram pequenos, mas significativos efeitos do mindfulness
no sofrimento psicológico e em qualquer pós-intervenção ou acompanhamento para
uma gama de resultados secundários auto relatados, incluindo ansiedade,
depressão, medo de recorrência do cancro, fadiga, distúrbios do sono e dor
(Cillessen, et al., 2019). Os maiores efeitos sobre o sofrimento psicológico foram
encontrados em estudos que houve adesão aos manuais originais do mindfulness, 1)
com pacientes mais jovens; 2) com condições de controlo passivo e 3) menor tempo
de acompanhamento. As melhorias de atenção foram associadas a maiores reduções
no sofrimento psicológico na pós-intervenção (Cillessen, et al., 2019).
Os efeitos do mindfulness também se fazem sentir na Doença de Parkinson (DP). A
aplicação de um questionário online em pacientes (n = 28.385 pacientes com DP, n
= 11.413 controlos saudáveis), com pesquisas completas de 5.000 pacientes com DP
e 1.292 controlos, mostrou que os pacientes com DP apresentam maiores níveis de
stress do que os controles, e que o stress piora os sintomas motores e não motores
(Van der Heide, Speckens, Meinders, et al. , 2021). O mindfulness pode aliviar os
sintomas da DP, com efeitos mais fortes na ansiedade e no estado depressivo (Van
der Heide, et al., 2021).
No campo da na saúde mental perinatal e na gravidez, Gómez-Sánchez, GarcíaBanda, Servera, et al, (2020) selecionaram 26 artigos de ensaios clínicos, atendendo
ao efeito das intervenções baseadas no mindfulness, com dados antes e depois da
intervenção, sobre ansiedade, depressão, stress percebido e atenção .
Os resultados mostram que as intervenções baseadas em mindfulness são mais
eficazes do que os cuidados de saúde habituais que as mulheres grávidas recebem
para a redução dos sintomas depressivos, ansiosos e percebidos de stress, bem
como para aumentar seus níveis de mindfulness pós-intervenção (Gómez-Sánchez,
et al, 2020).
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Na dor crónica Ball, Nur Shafina Muhammad Sharizan, Franklin e Rogozińska (2017)
avaliaram os fatores psicológicos que estão associados a esta dor, e se a meditação
mindfulness pode melhorar os sintomas.

O estudo foi baseado numa revisão

sistemática de 534 citações e 13 ensaios clínicos, e entre os resultados verificou-se
que a meditação mindfulness reduziu significativamente a depressão, a dor afetiva e
a dor sensorial, assim como os itens de qualidade de vida, em saúde mental e saúde
física, melhoraram com a meditação de mindfulness (Ball et al, 2017).
Ireland, Clough, Gill, et al. (2017) examinaram a eficácia de uma intervenção de
mindfulness na redução do stress e burnout entre 44 médicos internos no
departamento de emergência num hospital australiano, através de um ensaio clínico
durante 10 semanas, com avaliação antes e depois da intervenção. Os resultados
demonstraram melhorias no stress e burnout no grupo experimental, em relação aos
grupos de controlo. As intervenções de mindfulness podem fornecer aos médicos
competências para gerir com eficácia o stress e o burnout, reduzindo assim a
experiência desses sintomas e Ireland et al (2017) sugerem a inclusão deste
programa de mindfulness na sua educação médica geral.
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3. METODOLOGIA
A presente investigação assenta num estudo transversal, quantitativo e qualitativo,
de caráter exploratório.
Na abordagem quantitativa foram elaborados e aplicados dois inquéritos por
questionário, com disseminação presencial e online, o primeiro a pacientes, e outro
a profissionais de saúde da área da medicina dentária.
Elaborou-se uma revisão bibliográfica relativa ao tema do mindfulness em saúde e,
especificamente, em medicina dentária, bem-estar em saúde, humor em saúde.
Utilizaram-se os termos Mesh (na PubMed) para mindfulness, tendo sido
encontradas duas famílias com as seguintes associações (2000 – 2013): a primeira
associada à terapia cognitiva, psicologia e psiquiatria, processo mental, e a 2ª família
às disciplinas comportamentais, psicoterapia, terapia cognitiva comportamental
(consulta a 10 de fevereiro 2021)
Caracterizando o inquérito por questionário a pacientes, este contém um total de 23
questões sendo 19 fechadas, 1 aberta e 3 questões sociodemográficas. A aplicação
do inquérito por questionário a pacientes decorreu de 15 de novembro de 2020 a
15 de janeiro de 2021, presencialmente e através das redes sociais Facebook e
Linkedin.
O questionário foi estruturado com base numa checklist prévia a pacientes e
adaptado de outros questionários (Rodrigues, 2020, p. 62-63), resultado da revisão
de literatura e adaptação de duas escalas: Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) e
Kleinknecht’s Dental Fear Survey (DFS). A MDAS tem como objetivo obter a
prevalência da ansiedade dentária em função de 5 (cinco) perguntas, em que cada
item varia, numa escala de Likert, entre 1 (nada ansioso) e 5 (extremamente
ansioso). No total, varia de 5 (indivíduo com baixa ansiedade) a 25 (indivíduo com
alta ansiedade). Pontuações superiores a 15 e inferiores a 19 são considerados
ansiosos, e iguais ou superiores a 19 indicadores de ansiedade fóbica (Lopes, 2009).
A DFS tem como objetivo obter a prevalência do medo dentário a partir de 20
perguntas, em que os respondentes avaliam 20 situações relacionadas com a
consulta de Medicina Dentária. A pontuação total é calculada através da soma das
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pontuações de todos os itens, podendo variar entre 20 (ansiedade baixa) a 100
(ansiedade alta) (Lopes, 2009).
Obtiveram-se 245 respostas válidas no inquérito a pacientes. O prazo de aplicação
foi maior uma vez que se considerou que as férias de natal, embora em tempo de
COVID – 19, e de confinamento, pudessem influenciar as respostas.
O inquérito por questionário a profissionais de medicina dentária foi aplicado
durante todo o mês de setembro de 2020 (1 a 30), contendo 24 questões, das quais
22 numa escala de Likert com 5 (cinco) respostas de; não concordo nada; não
concordo; neutro; concordo; concordo muito e duas perguntas abertas (p.23 e
p.24).
A recolha de dados foi efetuada a médicos dentistas portugueses. Obtiveram-se
306 respostas válidas. A questão sociodemográfica não foi intencionalmente
colocada aos médicos dentistas portugueses, uma vez que as práticas mais
recentes de questionários a profissões não registam estes dados, ou então não são
de preenchimento obrigatório.(Tabela 1)
Tabela 1. Amostra do estudo
Inquérito a
pacientes de
medicina dentária e
higiene oral
Amostra

245
23 questões (sendo 1
aberta e 3

Nº de questões

sociodemográficas)
Resposta facilitada de
“sim “ e “não” exceto
a pergunta aberta

Inquérito a profissionais
médicos dentistas
portugueses
306
24 questões (das quais 2
abertas) em escala de
Likert
Sem questão
sociodemográfica

15 de novembro
Tempo de aplicação

2020 a 15 janeiro

1 a 30 setembro 2020

2021
Fonte: Elaboração própria
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O inquérito aos profissionais foi distribuído online, nas redes sociais da
investigadora que é médica dentista, e no Fórum Nacional pela Medicina Dentária
(um grupo privado, online, de dentistas portugueses).
A discussão de resultados dos inquéritos por questionário foi refletida isoladamente
por cada uma das investigadoras (n=2) e depois confrontada essa análise numa
avaliação conjunta de resultados de ambos os questionários por outra investigadora
(n=1).
A avaliação dos resultados das perguntas abertas foi efetuada com abordagem
qualitativa, através de uma análise de conteúdo qualitativa (ACQ) (Bryman, 2012, p.
557) uma técnica auxiliar e de reforço, considerada por este investigador como a
abordagem mais prevalente na análise qualitativa de mensagens, compreendendo
uma busca de tópicos.
Nesta avaliação foram criadas categorias para cada uma das respostas abertas de
ambos os questionários. As categorias foram criadas com base na repetição de
palavras obtidas e depois agrupadas em categorias, agregando o maior número de
palavras, frases que fossem sinónimas e com o significado associado à respetiva
categoria sem se enquadrar em nenhuma das outras, embora existam algumas
palavras que, pela sua natureza subjetiva se pudessem enquadrar hipoteticamente
em duas categorias.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 O inquérito por questionário a pacientes
4.1.1. Caracterização da amostra
A amostra de pacientes do inquérito por questionário é constituída por 245
indivíduos, nomeadamente, 202 (82,4%) do sexo feminino, 42 (17,1%) do sexo
masculino e 1 outro. A média de idades dos inquiridos variou entre os 18 e os 73
anos.
Relativamente ao nível educacional, o grau mais frequente regista-se até ao 12º ano
com 35,1% dos inquiridos, seguido de licenciatura, com 34,7%,. 22,4% apresentou
pós-graduação/mestrado/doutoramento e apenas 7,8% um curso técnico.

4.1.2. Ansiedade e medo dentário
Verifica-se que a maioria dos inquiridos se considera pouco (26%) ou muito pouco
ansiosos (24,3%). No entanto, 20,2% considera-se muito ansioso, valor que
ultrapassa o estado ansioso (18%) e o moderadamente ansioso (12%). (Gráfico 1)
Gráfico 1. Perceção de ansiedade do paciente quando vai ao dentista

De 1 a 5 quão ansioso/a se sente quando vai ao
dentista?
20,2%

24,3%

Muito pouco ansioso/a
Pouco ansioso/a
Ansioso/a

11,9%

Moderadamente ansioso/a
17,7%

26,0%

Muito ansioso/a
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Fonte: Inquérito por questionário a pacientes: questão “De 1 a 5 quão ansioso/a se
sente quando vai ao dentista?”

4.1.3. Acesso à informação
Deslocar-se à clínica é para 92,7% dos pacientes de fácil acesso, e uma vez na clínica,
84,9% sente-se confortável na sala de espera. Tanto a receção como o profissional
de saúde têm um impacto significativo na tranquilização dos pacientes antes da
consulta (Quadro 4).
Quadro 4. Perceção de acolhimento no espaço clínico
SIM

NÃO

Foi fácil para si deslocar-se até à consulta?

92,7% 7,3%

Sente-se confortável na sala de espera?

84,9% 15,1%

A rececionista ou assistente tranquilizaram-no/na antes da 53,9% 46,1%
consulta?
Sente-se mais tranquilo/a se o profissional de saúde o/a

92,6% 7,4%

cumprimentar quando entra no consultório?
Fonte: Inquérito por questionário a pacientes: questões 2 a 5
Relativamente aos odores/cheiros, a maioria dos pacientes não refere nenhum odor
que o incomode, mas também nenhum que aprecie. Os cheiros referidos como
incómodos são: cheiro de desinfetantes, cheiro de resina, cheiro da anestesia, cheiro
do pó de gesso. Por outro lado, os cheiros mais agradáveis são: cheiro a limpo,
ambientadores, cheiro a eucalipto, mentol, limão e cravinho.
Os instrumentos utilizados em ambiente clínico provocam desconforto ou medo a
62,1% dos pacientes. Assim sendo, o barulho dos mesmos é a causa predominante
(86,8%) para o medo (Gráfico 2).
Gráfico 2. Perceção de desconforto na clínica dentária
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O que o/a faz sentir mais desconforto ou medo?
14,6%

5,3%

16,6%

Cheiro
Barulho
Gestos do profissional
Outro

86,8%

Fonte: Inquérito por questionário a pacientes: questão “O que o/a faz sentir mais
desconforto ou medo?”

4.1.4. Compreensão da informação
Nas situações de stress que o paciente encontra aquando da consulta de medicina
dentária, o profissional de saúde tem um papel fundamental para acalmar (65,7%),
ajudar (92,2%), reduzir a ansiedade (83,6%) e contribuir para o bem-estar do
paciente (73,5%) (Quadro 5).
Ao explicar os instrumentos que vão ser utilizados durante a consulta, 73,5% dos
inquiridos sente-se mais tranquilo, bem como a utilização de uma linguagem
simples vs uma linguagem técnica (88,6%).
No quadro 5 podemos observar a perceção do paciente sobre as várias intervenções
verbais e não verbais que utiliza para o acalmar durante a sessão clínica.
Quadro 5. Contributos do profissional e saúde durante a sessão clínica
dentária
Atitudes e comportamentos do profissional

SIM

O profissional de saúde consegue fazer com que eu
sinta mais emoções positivas que negativas

58,4%: sempre 8,6%
33,1%:
algumas vezes)
67,5%
34,3%

O profissional de saúde usa técnicas para me acalmar
quando estou numa situação de stress

NÃO
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O profissional de saúde oferece-me ajuda quando eu
92,2%
7,8%
preciso ou me sinto com receio (com palavras, com
gestos)
O profissional de saúde contribui para o meu bem94,7%
5,3%
estar
O profissional de saúde é capaz de ajudar a reduzir ou 83,6%
16,4%
mesmo resolver os seus medos/receios/dores
associados aos tratamentos dentários?
Fonte: Inquérito por questionário a pacientes: Questões 14 a 18 do questionário.

4.1.5. Uso da informação
Quando seguem as indicações dadas em consulta, 91% dos pacientes sente-se mais
tranquilo (Gráfico 3).
Gráfico 3. Seguir as indicações dadas em consultório

Sente-se mais tranquilo/confiante se conseguir seguir as
indicações?
9,0%

Sim
Não

91,0%

Fonte: Inquérito por questionário a pacientes: questão “Em sua casa, se conseguir
seguir as instruções que lhe foram dadas, isso fá-lo/a sentir mais tranquilo e
confiante?”
Mas, ao chegar a casa, existem diferentes recordações por parte dos pacientes: 1) do
tratamento e da dor implícita, nomeadamente da anestesia; 2) a qualidade e
dedicação dos profissionais perante o tratamento; 3) do bem-estar obtido devido à
ausência de dor; 4) as recomendações de higiene oral; 5) os barulhos e sensações
sentidas; 6) o tempo e dinheiro despendido.
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Para os inquiridos que se consideraram ansiosos, as técnicas descritas por estes, que
utilizam para se sentirem mais calmos estão associadas a aspetos psicológicos,
fisiológicos que permitem afastar, diminuir ou suprimir os estados mais ansiosos.
Assim, descrevem, nas perguntas abertas, que combatem a ansiedade e o medo
através de: 1) técnicas de respiração; 2) pensamentos positivos; 3) yoga ou
meditação; 4) pressão numa parte do corpo para encaminhar a dor para outra zona,
sem ser a boca; 5) ouvir música; 6) ver televisão; 7) idas mais frequentes ao dentista;
8) uso de óleos essenciais.
Embora aplicado no caso a dor crónica, tal como no estudo de Ball et al, (2017), a
meditação mindfulness tem um efeito mais proeminente nos aspetos psicológicos da
vida com dor, melhorando a qualidade de vida (Ball et al, 2017).
Em relação ao comportamento preferido pelos pacientes dos seus profissionais de
saúde dentária, assim como das técnicas executadas por estes, os pacientes
preferem que estes: 1) falem com um tom de voz baixo e calmo, transmitindo
segurança e profissionalismo ao explicar os procedimentos que serão efetuados; 2)
conversar e demonstrar empatia sobre outros assuntos que não o motivo da
consulta; 3) perceber o desconforto do paciente; 4) não desvalorizar a dor; 5)
combinar um sistema para fazer pausas; 6) deixar fazer perguntas; 7) não fazer
gestos bruscos ou repentinos; 8) ter o tempo necessário para a consulta.
Tal como no estudo de Ong et al., (1995), a conversa é o ingrediente principal e o
instrumento fundamental que molda a relação entre o profissional e o paciente para
os objetivos terapêuticos (Vaz de Almeida, 2020, p. 52).
No processo de interação com o paciente, a comunicação estabelecida, tal como o
tom de voz calmo e baixo referido pelos inquiridos, pode ser assumida como “um
fator terapêutico” (Wloszczak-Szubzda & Jarosz, 2015, p. 37).
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4.2. Inquérito por questionário a profissionais

4.2.1. Amostra
A amostra do inquérito por questionário a profissionais é constituída por 306
indivíduos. Relativamente ao nível de educacional, o grau é de mestrado integrado
em medicina dentária.

4.2.2. Acesso à profissão
Se considerarmos que o acesso à prática de medicina dentária (informação em
saúde) se faz através do grau académico e da perceção dessa vivência, podemos
considerar os resultados desse acesso, através da avaliação do grau de satisfação
com a profissão. A satisfação com o trabalho é respondida pela maioria (60%) dos
inquiridos, embora 40% se situe entre o “não concordo nada” (5%), o “não
concordo” (19%) e o “neutro” (16%.)
Mas, tal como em Kriakous, Elliott, Lamers e Owen (2020) também na presente
investigação o burnout e o stress ocupacional são frequentemente vividos por
profissionais de saúde.
Podemos avaliar a satisfação com o trabalho no gráfico 4.
Gráfico 4. Satisfação com o trabalho

Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.
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4.2.3.Compreensão e uso da informação e dos serviços
Apesar de 63% dos inquiridos referirem que experienciam mais emoções positivas
(do que negativas), um total de 37% situam-se entre o “neutro (20%), o “não
concordo” (16%) e o “não concordo nada” (5%) deixando aqui em aberto para que
lado poderá tender este “neutro” uma vez que a percentagem é mais elevada (+ 3%)
dos que concordam muito (13%). (Gráfico 5)
Gráfico 5. Experiência de emoções positivas durante o trabalho
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.

Na p. 3 as respostas foram 305 em vez de 306. A maioria dos inquiridos (63%
concordam e 23% concordam muito) quando o seu humor muda durante um dia de
trabalho. Ainda assim 7% “não concordam” e 7% são “neutros”, havendo por isso
um total de 14% da amostra que pode não se aperceber dessa mudança de
comportamento do humor.
Um total de 67% dos inquiridos, “concordam” (55%) e “concordam muito” (11%)
que são capazes de parar antes de reagir. Isto é ativam a sua parte cognitiva, antes
de reagirem impulsivamente ou por instinto (Kahneman, 2012, p. 21). No entanto
há um total de 10% que não estão de acordo (9%) ou “não concordam nada” com a
afirmação (1%).
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E se estão numa situação de stress, mais de metade (54%) usam técnicas deliberadas
para se acalmarem. Porém, o número de respondentes que se sentem “neutros”
neste uso de técnica intencional alcançou 21% dos inquiridos, sendo que 4%
afirmaram que “não concordam nada” com a afirmação.
Quase 80% dos inquiridos (78%) reconhece que, enquanto trabalha, consegue notar
que a sua atenção está longe, e trazer essa consciência para o momento presente,
sendo que 22% “não concorda” (5%) ou “não concorda nada” (1%) ou preferem
responder “neutro” (16%).
As alterações físicas são sentidas por 82% dos inquiridos quando experienciam
emoções fortes, tal como comprovado nos estudos de Gorter, et al (2000), de Medina
et al (2017) e Turagam, et al (2019). (Gráfico 6)
Gráfico 6. Experiência de emoções fortes durante o trabalho
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.
E se a sensação fisiológica está bem patente no corpo, as consequências provocadas
por esse impacto de emoções fortes, tem influência na forma como o profissional
consegue recuperar de uma situação emocionalmente desafiadora. Um total de 43%
dos inquiridos indica “não concordar” (38%) e “não concordar nada” (5%) enquanto
20% permanecem neutros nesta resposta. (Gráfico 7)
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Gráfico 7. Sentimento de lidar bem após uma situação desafiadora
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.

Esta gestão do tempo é crítica para os profissionais, sendo uma das evidências
apresentadas por estes inquiridos na pergunta aberta. Um total de 47% e por isso
quase metade dos inquiridos revela que não têm tempo para dar prioridade ao que
é mais importante, dos quais 36% “não concorda” e 11% “não concorda nada”,
havendo ainda 24% que informam neutralidade, pelo que se esta opção estivesse
expressa para uma maior discordância, a percentagem de profissionais que não
consegue dar prioridades ao seu dia-adia subiria para mais de 60% dos inquiridos.
(Gráfico 8)
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Gráfico 8. Priorização do que é importante
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.
É evidente pelas respostas que mais de 90% dos inquiridos sentem tensão corporal
devido ao stress (p. 12). Podemos entender que o uso dos serviços de saúde, pelo
próprio é efetuado muitas vezes com debilidades relacionadas com o próprio
indivíduo, com a inter-relação com o paciente e com o ambiente físico. Estes três
fatores – profissional – paciente – ambiente – podem gerar mal-estar no prestador
de serviços.
Se fizermos uma associação ao espaço à postura quase imóvel que estes
profissionais devem ter, durante um grande período das suas horas de trabalho, tal
como no estudo de Turagam, et al., (2019), as questões relacionadas com a tensão
física, para além da psicológica aumentam a tensão geral do profissional neste uso
que faz da profissão e do serviço que presta, com consequências para os resultados
da sua saúde (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Tensão corporal devido ao stress
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.

Esta tensão geral promove ainda dificuldade em dormir em 50% dos inquiridos
(Gráfico 10).
Gráfico 10. Dificuldade em dormir
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.
O profissional de saúde oral inquirido tem a consciência que contribui para o bemestar dos outros. Um total de 90% respondeu que “concorda” e “concorda muito”.
(Gráfico 11)
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Gráfico 11. Contributo para o bem-estar dos outros
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.

E neste processo em que existe tensão, também existe capacidade de resolução de
problemas, e 80% dizem-se capazes de arranjar soluções para os problemas difíceis.
Esta resposta vêm fortalecer a compreensão sobre uma profissão que eles próprios
referem como “desafiante”, embora 69% se sintam emocionalmente exaustos
devido ao trabalho.
Gráfico 12. Capacidade para arranjar soluções para problemas
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.
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Esta forma de lidar com o stress, ansiedade ou burnout revela ainda uma capacidade
de enfrentar situações difíceis, em que mais de 57’% refere que se foca nas
oportunidades. Porém 30% mantiveram-se “neutros” e 12% que não concordam.
Gráfico 13. Capacidade para enfrentar situações difíceis
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Fonte: Elaboração própria com base no inquérito a profissionais.
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4.3. análise de conteúdo qualitativa (ACQ) das
respostas de profissionais
A partir das respostas abertas, tanto no inquérito por questionário a profissionais
(p. 23 e p. 24) assim como no inquérito por questionário a pacientes (p. 18) foi
efetuada uma abordagem de análise de conteúdo qualitativa (ACQ). Esta análise
permite a criação de categorias, através de expressões, frases ou inferências
relatadas pelos participantes durante a investigação, neste caso, extraídas das
respostas às perguntas abertas em ambos os inquéritos por questionário (a
profissionais e a pacientes).
Verificamos que muitos dos inquiridos praticam diversas atividades desportivas, de
terreno e aquáticas desde o yoga, caminhadas, natação, padell, assim como artes
marciais. Estas atividades são reconhecidas como importantes para fazer face ao
stress profissional. Talvez por isso, estas estratégias permitam que a maioria consiga
focar-se nas oportunidades (57%) e 80% arranja soluções para problemas difíceis
que vão surgindo com a profissão.
Quadro 6 - Categorias de atividades dos médicos dentistas para conseguir
lidar melhor com o stress profissional
CATEGORIAS

Alguns exemplos

Desporto / Exercício

Ginásio, yoga, correr, caminhadas, pilates, surf, treino/ginástica

físico / Atividade

com PT, nadar, atividades aquáticas, bicicleta, padell, crossfit,

física

musculação, futebol, kickbox, taekwondo

Hobbies /Artes

Música, ler, viajar, jardinagem, costura, croché, escutismo,
hipismo, pintura, piano, dança, piano, teatro, astrologia

Terapias de bem-

Meditação,

reiki,

mindfulness,

massagem,

estar

respiração e relaxamento, hipnoterapia

técnicas

de

Atividades ao ar livre Passeios, praia, campo
Família & Amigos

Estar com filhos, brincar com os filhos, tempo em família,
conviver, estar com amigos
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Gestão de tempo

Menos horas de trabalho, não atender urgências, pausas, férias,
fins de semana livres, dias de folga

Autocuidado

Dormir

Acompanhamento

Consultas de psicologia, psicoterapia, terapia familiar,

médico e

ansiolíticos para dormir, medicamentos para dormir, hipnose

medicamentos
Fonte: Elaboração própria com base no inquérito por questionário a profissionais

Tal como Myers, et al. (2004), também nesta investigação os pacientes podem ter
um alto nível de stress, como foi afirmado pelos profissionais inquiridos, que deram
como exemplo, entre as causas de stress profissional: Lidar com o desconforto dos
pacientes, pacientes que não conseguem lidar com dor e/ou espera, quando estão
ansiosos, ou são mal-educados, irrealistas ou que não aceitam os tratamentos.
Weisenberg, et al. (1995), recomendam nos casos associados à dor, e para aumentar
a tolerância à mesma, que se use o humor. Esta técnica deve ser usada com cautela,
embora seja muito válida nas situações stressantes ou que geram ansiedade.
O trabalho sobre mindfulness permite ainda uma gestão mais eficaz no controlo do
peso, fator que está associado ao aumento de stress dos profissionais (Dun et al,
2018; Myers e Myers, 2004; Rogers, et al., 2017).
Se os pacientes são fonte de angústia para os profissionais, também o inquérito
revelou que há outras causas, tais como a precariedade da profissão, a gestão do
tempo disponível, as exigências da profissão seja ao nível cognitivo, fisiológico,
mental, emocional, a falta de reconhecimento e valorização entre outras; o ambiente
de trabalho associado às questões éticas; a precariedade da profissão e a gestão de
conflitos; a gestão financeira.
Nas fontes de stress profissional destaca-se o uso de equipamentos de proteção
individual (EPI) que conduzem os profissionais a estados de grande ansiedade,
expressos nas palavras próprias: a ausência de oxigénio respirável é uma constante,
e o calor insuportável; além do incómodo do suor, do aperto na cabeça, ainda dificulta
muito a visão.
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Se os EPI’s provocam calor, desconforto e perturbação visual, também a própria
ergonomia e a permanência em pé durante muitas horas produzem dor física e
desgaste físico.
O som dos instrumentos é nocivo tanto para os profissionais como para os pacientes,
que revelam ambos a perturbação provocada pelo som destes instrumentos,
realçando a exposição ao ruído, além de ser referida a exposição à radiação.
Os ambientes de trabalho são geradores de tensão e estes não dizem respeito apens
ao ambiente físico, mas também inter relacional. Nestas respostas não foi elencado
especificamente a falta de humor dos profissionais para gerarem ambientes mais
relaxantes, tal como Ozyeşil, et al., (2013) revelavam que o humor tem efeitos
curativos associados ao mindfulness. Existem várias expressões associadas ao
ambiente profissional na saúde oral, tais como: como colegas mauzinhos, ambientes
negativos; falta de ética e respeito; conflitos entre assistentes; concorrência desleal,
entre outros. (Quadro 7)
Quadro 7. Categorias das maiores causas de stress na profissão de Médico
Dentista
CATEGORIAS DA
FONTE DE STRESS
PACIENTES

PRECARIEDADE
DA PROFISSÃO

Alguns exemplos extraídos das respostas à pergunta
aberta
Lidar com o desconforto dos pacientes; pacientes que não
atendem a morosidade dos tratamentos; lidar com o stress
do público; pacientes que não conseguem lidar com dor
e/ou espera; pacientes ansiosos; insatisfação dos doentes,
pacientes mal-educados; pacientes irrealistas; pacientes que
não aceitam os tratamentos; falta de respeito dos
pacientes,; falta de compreensão sobre alguns planos de
tratamento; falta de valorização por parte dos pacientes;
lidar com muita gente, lidar com pessoas; desconsideração
por parte de utentes; utentes que não cumprem e não fazem
o trabalho de casa; os pacientes pensarem que têm sempre
razão; as exigências dos pacientes que por vezes querem o
impossível.
Instabilidade; recibos verdes; ganhar cada vez menos e ser
responsáveis por tudo; falta de apoio do estado;
precariedade das condições de trabalho; falta de
valorização da profissão por pacientes e colegas; incertezas
inerentes a uma profissão liberal
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GESTÃO DE
TEMPO

Morosidade dos tratamentos; espera dos pacientes;
urgências; agenda e conjugar com vida familiar;
tratamentos logo a seguir outro e ter que está sempre
alerta; carga horária; conseguir controlar o tempo de
consulta; excesso de horas de trabalho; consultas fora de
hora ou a horas que nos impedem de ter uma vida pessoal
conciliável com a profissional; atrasos e mudanças na
agenda; tempo de consultas reduzido; trabalhar até depois
da hora do jantar e nunca conseguir ter tempo pessoal;
gestão de informação; falta de tempo para os pacientes,
para a família, para resolver assuntos pessoais ou
profissionais e mesmo para o próprio.
EXIGÊNCIA DA
Exigência da profissão; pressão; lidar com expectativas dos
PROFISSÃO
pacientes; poder produzir um paciente insatisfeito; ter de
corresponder às expectativas do doente; querer atingir a
perfeição; autoexigência clínica; pressão da
responsabilidade; exigência física é emocional; estar
atualizado como gestor, empreendedor, responsável e
recursos humanos; dominar muitas valências e áreas do
conhecimento diferentes; ter muitas competências
diversificadas para controlar física, psicológica e
emocionalmente o paciente, ao mesmo tempo que decorre o
tratamento exigente, dando a impressão que está tudo bem
e é fácil; processo cansativo; pontualidade de agenda;
sensação de que temos que ser perfeitos; lidar com o
insucesso dos tratamentos.
DESVALORIZAÇÃO Falta de valorização do trabalho; a falta de respeito e
DA PROFISSÃO
educação; falta de educação e respeito dos pacientes para
com os profissionais; trabalho pouco reconhecido;
Incompreensão dos pacientes pelo preço justo que deveria
ser cobrado por um trabalho de qualidade e minucioso; a
não valorização da profissão; os longos dias de trabalho.
AMBIENTE DE
Relação interpessoal; colegas mauzinhos; ambientes de
TRABALHO
trabalho negativos; ambiente de trabalho com falta de ética
e respeito; imprevistos; gestão de conflitos entre assistentes;
rotina repetitiva; concorrência desleal; falsidade nos
seguros; relação humana; falta de condições de trabalho;
mau ambiente na relação médico/paciente.
GESTÃO
Gestão clínica; falta de pacientes; contas para pagar; recém(FINANCEIRA)
licenciado muito mal pago; salários baixos; salários em
atraso, chefias complicadas e sem formação em que só têm
como foco ganhar dinheiro; burocracia; ter de lidar com
gestores/responsáveis de clínicas que só olham a números e
que defendem e apoiam muito mais os pacientes que os
colegas de trabalho; consultas gratuitas; baixas
percentagens (precariedade salarial e contratual); pressão
para faturar determinados valores que são o objetivo das
clínicas; más condições de trabalho; gestão do pessoal da
clínica, sejam operacionais ou clínicos.
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ERGONOMIA

Ergonomia; campo de trabalho muito pequeno; espaço de
trabalho reduzido; postura; trabalhar sem ajuda de
assistente dentário
ENSINO
Pobre formação académica; difícil acesso a formação pósgraduada devido aos preços exorbitantes impossíveis de
pagar.
EMOÇÕES
Stress e antecipação de stress; gerir emoções do paciente na
consulta; ansiedade; falta de capacidade de dizer que não;
monotonia; receio de insucesso dos tratamentos; medo de
fazer doer; medo de falhar; lidar com pessoas, que não veem
os dentistas como pessoas; gerir a ansiedade dos pacientes e
gerir a nossa própria ansiedade durante tratamentos
desafiadores; sensação de frustração ao executar um
trabalho que vai ser mal pago; receio de insucesso dos
tratamentos
EPI
Covid 19; EPIS em que a ausência de oxigénio respirável é
(EQUIPAMENTO
uma constante, e o calor insuportável; estar a trabalhar
DE PROTEÇÃO
todo o dia completamente equipado com os EPIS que além
INDIVIDUAL)
do incómodo do suor, do aperto na cabeça, ainda dificulta
muito a visão.
CONSEQUÊNCIAS
Dor física devido a má postura; dormir pouco; desgaste
FÍSICAS
físico devido á postura; exposição ao ruído. exigência física
aliada à necessidade constante de concentração mental que
todos os tratamentos obrigam; o risco de infeção; a
exposição a radiação.
AUTORIDADES
A inação das autoridades perante incumprimentos e
COMPETENTES
concorrências desleais/ilegais; exploração por parte de
terceiros (seguradoras, grandes grupos, proprietários de
clínicas alheios à profissão); quantidade de impostos, taxas
e requisitos para trabalhar, sem que haja tradução direta
no valor final a cobrar.
Fonte: Elaboração própria baseado no Inquérito por Questionário a profissionais
Johnson, et al. (2017) recomendam dois tipos de abordagem, desenvolvidas por
indivíduos e por organizações. As intervenções individuais, pessoa a pessoa, que
integram intervenções psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental,
grupos de mindfulness ou aconselhamento e as intervenções dirigidas pela
organização, que incluem mudanças na programação de trabalho e trabalho em
equipa. Quanto à necessidade, as intervenções podem ser preventivas e reativas
(melhorando o esgotamento existente) (Firth-Cozens2001). Encontram-se menos
estudos preventivos do que os reativos (face a uma situação de burnout e à
necessidade do seu controlo e diminuição).
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As intervenções avaliadas por Johnson, et al. (2017) incluíram workshops de gestão
de stress, terapia psicológica, supervisão clínica e formação de comunicação da
equipa.
Se os profissionais sentem ansiedade, provocada também pela tensão que os
próprios pacientes transmitem, referindo que lhes provoca stress, por exemplo,
lidar com o desconforto dos pacientes, pacientes ansiosos, insatisfeitos, mal-educados,
irrealistas, que não aceitam os tratamentos, que têm falta de respeito e de
compreensão sobre alguns planos de tratamento; falta de valorização por parte dos
pacientes; lidar com muita gente, lidar com pessoas; desconsideração por parte de
utentes, também os pacientes sentem tensão, mas já não tanto do profissional, mas
sobretudo pelo ato em si e a expetativa do que vão sentir.
Nesta dimensão de sensações, emoções e sentimentos, muitas vezes não revelados
e ocultos, gera-se uma tensão parte a parte que vai entrando na mente de cada um
dos intervenientes e criando uma sedimentação negativa para ambos.
A tensão física sentida pelo profissional, devido à postura rígida em que tem de
manter-se por várias horas é destacada tando na literatura como entre os inquiridos.
A prática do mindfulness através de exercícios de relaxamento são aconselhados por
diversos autores (Turagam et al, 2019) assim como estes inquiridos descrevem que
para fazer face ao stress apostam na meditação, reiki, mindfulness, massagem,
técnicas de respiração e relaxamento, hipnoterapia.
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5.Conclusão
Aumentar a capacidade dos pacientes de gerir emoções e dotar o profissional de
saúde com mais competências para investir na relação, é um dos passos para
melhorar o bem-estar na saúde oral.
O mindfulness é um ato promotor do bem-estar, e o bem-estar é promotor de uma
melhor qualidade em saúde.
Mas não deverá ser apenas o profissional o mais fortalecido por técnicas e meios de
apoio. As organizações onde o profissional se insere devem estar mais preparadas
para fazer face ao nível de ansiedade, stress e burnout que esta profissão, associada
à saúde oral, origina. Os problemas físicos, psicológicos e sociais estão evidenciados
em muitos estudos que mostram a necessidade de intervenções que permitam
aliviar a tensão que existe nestas profissões.
Se por um lado, o profissional de saúde deve preparar-se com técnicas e meios para
desenvolver uma relação terapêutica mais positiva, tranquila e com menos stress,
não descurando a importância da sua vida pessoal, alimentação e atividade física,
também as organizações e o paciente têm o seu papel. A compreensão por parte do
paciente da importância de se preparar para a consulta, conseguindo, através de um
processo de relaxamento, respiração, pensamentos positivos, enfrentar os seus
medos, melhora os resultados de saúde tanto biológicos como psicossociais. O maior
conhecimento e compreensão de ambos os intervenientes, dos medos e ansiedades
provocadas pelo encontro em saúde dentária, poderia eventualmente melhorar a
consciência coletiva de que ambos sofrem na interação, embora de formas diversas.
Como sugestão, consideramos que, se o profissional se preparar, e revelar que
também tem receio do que o paciente possa vir a sentir, também o paciente poderia
debater com o profissional os seus medos. Este entendimento mútuo dos desafios e
limitações de cada um poderia trazer alguma maior compreensão e por isso também
melhores resultados para a literacia em saúde.
Há questões que foram sendo elencadas e realçadas, tanto pelos pacientes como
pelos profissionais e, de uma forma abrangente, verificamos que o que se torna
significativo na produção de efeitos positivos e/ou negativos nesta relação entre o
profissional de saúde oral e o paciente são os seguintes fatores, que não necessitam
de ser cumulativos: o contexto socioeconómico; o ambiente onde a profissão se
58

desenvolve; as questões éticas e financeiras; o processo relacional, seja entre
profissionais, seja com o paciente; a valorização da profissão, o ambiente físico onde
decorre a interação, as vivências subjetivas de cada um dos intervenientes; a
preparação para o ato de saúde; a capacidade de utilizar recursos, como o
mindfulness para ultrapassar o stress, ansiedade gerados por este encontro, entre
outras linhas que seria útil serem aprofundadas em futuros estudos.
A qualidade destes serviços exige uma reflexão contínua, mais profunda, e a
apresentação de caminhos para apoiar uma profissão, que se desdobra entre vários
profissionais, desde os médicos dentistas, aos higienistas orais e assistentes
dentários, entre outros, que permitem e trabalham para que o ser humano viva com
saúde, tenha uma representação social digna e inclusiva, como a simples ação de
sorrir com dentes quando, por exemplo há necessidade de se submeter a uma
entrevista de emprego, em que a imagem da pessoa é mais valorizada se tiver
dentes, ou estes estiverem em boas condições. Esta condição da falta de dentes foi
verificada em 38% de casos da amostra de pessoas que revelaram ter menos
confiança na sua aparência para ir a uma entrevista de emprego (GSK, 2018).
Também o número de inquiridos que responderam de forma “neutra” foi elevado,
pelo que esta foi uma debilidade da investigação. Em próximos passos de
desenvolvimento desta investigação, que se pretende dinâmica, torna-se necessário
entender para que lado pende esta neutralidade, se para mais concordo, ou invés se
significa desacordo, mesmo que este seja ligeiro.
Ainda há um longo caminho a percorrer para que se integrem outras metodologias
de bem-estar na relação em saúde, compreendendo que o sentimento de satisfação
deve ser bilateral e também hierárquico: de baixo para cima (profissional e chefias)
como de cima para baico (organização – colaboradores e pacientes). Deste modo, os
resultados obtidos através das competências técnicas específicas podem ter ainda
melhores resultados. O mindfulness vem, sem dúvida, apoiar este processo de bemestar.
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