
A RELAÇÃO PACIENTE PROFISSIONAL

OS EFEITOS QUE O PROFISSIONAL PODE CAUSAR NO 
PACIENTE

- Quem vai ao dentista geralmente encontra-se
fragilizado, sensível e bastante vulnerável em função
dos seus problemas relacionados a boca, os dentes –
seu cartão de visitas para o mundo.

- Devemos lembrar quando estamos com um paciente
que cada gesto, cada movimento, cada palavra pode ter
um efeito enorme sobre ele.



A POSTURA DO PROFISSIONAL

O profissional pode assumir uma postura:

Destrutiva- deixando o paciente ainda pior 
emocionalmente

ou

Construtiva ao dizer palavras que vão deixa-lo  melhor 
(tanto física quanto emocionalmente) durante e após a 

consulta- ainda que este melhor não signifique cura.



DÚVIDAS COMUNS AOS PROFISSIONAIS

Devo tocar meu paciente, segurar sua mão.

Posso fazer uma brincadeira para descontrair o ambiente.

Será que seria bom para o paciente que eu o tranquilizasse em 

alguns momentos.

Devo contar-lhe uma historia de outro paciente, semelhante a 

dele e com final feliz.



HABILIDADES ÚTEIS AO PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA

• HABILIDADE TÉCNICA

Necessárias a prática diária, específica da especialidade.

Sua falta trás muita angustia ao profissional em início de carreira.

No início de carreira sobram conhecimentos teóricos e faltam
habilidades práticas necessárias ao atendimento.

• HABILIDADE INTERPESSOAL

• Necessárias ao trato com os demais, não relacionadas apenas a 
experiências profissional, podendo ser ótima mesmo no início da 
carreira.

O IDEAL É  O EQUILÍBRIO ENTRE AS DUAS HABILIDADES



DESEQUILÍBRIO

Há o perigo do profissional tornar-se extremamente técnico

e burocrático, esquecendo ou negligenciando sua habilidade 

interpessoal.

Isso afetará diretamente a qualidade do atendimento



O paciente com dor

•A dor altera o estado de animo de uma pessoa.

O paciente chega muitas vezes após varias tentativas
frustradas de tratamento, poli queixoso, áspero, rude,
querendo ser atendido com urgência e que o profissional
de odontologia lhe retire imediatamente de seu estado
de sofrimento.

Pode acontecer falta de empatia na relação do
profissional com o paciente a ponto de ser necessário o
encaminhamento para outro profissional.



A CONSULTA INICIAL

Importantíssima para o tratamento

•Reservar tempo suficiente para que o profissional possa ouvir
todas as queixas, avaliar todos os exames que o paciente traz
consigo e pedir aqueles que achar necessários.

•Atentar para fatores físicos e emocionais. Reparar na postura
não verbal, no modo como o paciente se posiciona diante do
seu quadro. Como articula as palavras, sua respiração,
abertura da boca ao falar, os lábios e o posicionamento dos
dentes e da língua ao falar. Verificar a simetria entre aquilo que
o paciente diz e a sua postura.



• Ser criterioso na utilização de termos técnicos. É importante que o 
paciente saia da consulta entendendo aquilo que lhe foi dito. A 
compreensão do paciente é importante para o sucesso do 
tratamento.

• Considerar que em muitas situações para concluir um diagnostico e 
elaborar um correto plano de tratamento será necessário consultar 
outros colegas, odontólogos, médicos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde além de exames 
laboratoriais ou de imagem.

• Anotar tudo a respeito das medicações que vem sendo utilizadas pelo 
paciente, seus possíveis efeitos colaterais ou interações , destacando 
aqui a utilização de antidepressivos ISRS (inibidores seletivos de 
recaptação de serotonina) que pode potencializar o apertamento
dental de alguns pacientes.



CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
• É muito importante pois os funcionários (secretaria, recepcionista, auxiliar, etc.)

que tem relação direta com os pacientes também precisam acolher a demanda
dos pacientes. Muitas vezes é o primeiro contato do paciente com o serviço
oferecido.

• Devem estar preparados para receber pacientes estressados, exigentes, tensos,
ansiosos, tímidos, nervosos, idosos, crianças, etc.

• Saber lidar com situações de emergência, impaciência, rigidez, intolerância

• Ter sensibilidade suficiente para perceber quando o paciente tem limitação para
falar, quando não querem se expor frente aos outros clientes

• Informações confidenciais não devem ser colhidas na presença de estranhos

• SABER ACOLHER O PACIENTE E SUA DEMANDA.



ESPAÇO FÍSICO DO CONSULTÓRIO

• Deve ser planejado de modo que permita um contato com a não
muito exposto com recepcionista que lhe fara perguntas que talvez o
paciente não queira divulgar para os outros pacientes.

• Luminosidade

• Temperatura ambiente

• Ventilação

• Proteção acústica da sala de atendimento

• Acomodações para que o paciente fique a vontade tenha ele pouca
ou muita idade (vc nunca sabe a idade do acompanhante de seu
paciente)

• Pouca exposição em relação a porta de entrada e a rua.



HONORÁRIOS

Sempre lembrar que seu trabalho tem um custo, 
demanda um desgaste físico, o uso de material não 

necessariamente barato e que para executá-lo foram 
necessários anos de estudo antes e tempo de estudo para 
cada caso em andamento. Além do gasto na manutenção

do consultório.

COBRAR DE MODO JUSTO É RESPEITAR A PROFISSÃO E 
AOS COLEGAS.


