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Inquérito

A comunicação não 
verbal é responsável 
por 93 por cento da 

comunicação entre as pesso-
as. A importância dos gestos, a 
vivacidade das cores que nos 
rodeiam, os ruídos auscultados 
e os detalhes, aparentemente, 
mais insignificantes marcam 
a nossa vivência diária. Os 

cinco sentidos direccionam a 
nossa atenção todos os dias 
e esquecer um deles é ne-
gligenciar a importância da 
percepção humana. 
As clínicas e consultórios den-
tários não escapam a este es-
crutínio permanente. Huma-
nizar os espaços médicos é 
cada vez mais um requisito 

essencial a um exercício pro-
fissional esclarecido. Todos os 
dias, surgem novos conceitos 
e técnicas com o intuito de fa-
zer dos espaços médicos locais 
mais aprazíveis, envolvendo a 
saúde e o bem-estar. Um estu-
do conduzido nos EUA por Bob 
Bauere e Michael Gross, direc-
tores do Doylestown Hospital, 

opinião 

Clínicas
humanizadas?
As pessoas observam os pequenos pormenores e o mundo moderno 
concebe consumidores mais atentos. Fazer dos espaços médicos 
locais abertos aos pacientes, envolvendo-os na sua filosofia de 
acção, assume-se como um requisito fulcral para os médicos 
dentistas de hoje.
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revelou que a avaliação dos tra-
tamentos em estabelecimentos 
de saúde não se baseia unica-
mente na qualidade do acto 
médico. A apreciação do pa-
ciente incorpora um conjunto 
de dados fornecidos pelos seus 
cinco sentidos, ultrapassando 
o desempenho profissional. A 
arquitectura e o ambiente dos 
consultórios alimentam uma 
primeira impressão no cliente, 
que pode revelar-se vital. Uma 
sala de espera ampla e cuidada, 
com leituras actualizadas e a 
luz adequada cria um impacto 
que distingue a relação do pa-
ciente com a clínica e os seus 
especialistas. Esta interdiscipli-
naridade entre a arquitectura 
de interiores e a medicina ini-
ciou-se nos EUA, onde a prática 

privada exigiu um reforço da 
qualidade dos espaços de aten-
dimento. Maria Helena Sousa, 
do Porto, manifesta a sua pre-
ocupação com o ambiente que 
delimita o seu exercício clínico 
e a relação com os doentes. 

“Tem que transmitir uma ima-
gem profissional e ser suficien-
temente acolhedor”, afirma. Os 
cuidados vão desde a simples 
“arrumação” até “ao facto de 
disponibilizar leitura científica 
e informativa aos pacientes, 

João pimenta 
(Clínica Dentária  

João Pimenta, Porto)
“Os nossos pacientes são tratados  

com a certeza que são únicos”. 

ricardo Vicente 
(Centro de Reabilitação  

e Diagnóstico Oral da Maia)
“O ambiente da clínica pode  
ser cuidado, não esquecendo 

contudo que se trata de uma área 
essencialmente médica”.
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assim como deixar o currículo 
profissional visível”, explica a 
médica dentista. A atenção às 
imagens e aos sons que “pin-
tam” a área clínica não deve 
ser negligenciada, já que se 
assumem como factores que 
podem jogar a favor dos den-
tistas. 
Sem descurar a relevância do 
ambiente clínico, João Pimen-
ta prefere referir a importân-
cia do profissional. “O acto 
médico-dentário não é somen-
te uma acção mecânica, mas 
sobretudo um exercício médi-
co. A relação médico/paciente 
exibe-se como a base da con-
fiança nesta área” aponta. Em 
resposta a outros conceitos 
mais ligados ao ‘wellness’, o 
especialista defende “a conti-
nuidade da pequena estrutura, 
em que conhecemos os nossos 
pacientes e somos conhecidos, 
em que somos confidentes e 
confidenciamos”. Para si, elege 
uma outra concepção, voltada 
para o factor humano. “Será o 
‘one & only’, onde os nossos 
pacientes são tratados com a 

certeza que são únicos”, lança 
João Pimenta. Ricardo Vicente 
refere também que “o ambien-
te da clínica pode ser cuidado, 
não esquecendo contudo que 
se trata de uma área essencial-
mente médica”. 
Pedro Coelho aposta na ima-
gem para contrariar o facto 
da “medicina dentária exibir-
se como o ramo da medicina 
que menos atrai as pessoas”. A 
preocupação com a aparência 
da clínica surge como um con-
tributo para uma proximidade 
reforçada com o paciente. “Os 
pormenores como as revistas 
de leitura actualizadas, a de-
coração, os aromas agradáveis 
e relaxantes e a música ir-
rompem como fundamentais”, 
assevera Pedro Coelho. 
A odontopediatra Mafalda 
Lobo destaca a necessidade 
de afastar o estigma de ame-
aça que a população sente no 
consultório dentário. “Hoje, os 
dentistas preocupam-se, cada 
vez mais, com a dor e reali-
zamos tratamentos atraumá-
ticos”. Do trabalho com as 

crianças salienta a urgência de 
“ultrapassar barreiras”. O sim-
ples facto de mudar a indu-
mentária contribui para uma 
maior cumplicidade. “Uso tou-
cas divertidas nas consultas 
com os miúdos, o que acaba 
por funcionar muito bem, por-
que conseguimos chegar ao 
mundo delas”, sublinha.  
Ultrapassando as requisições 
do ambiente laboral, Maria 
Helena Sousa partilha ainda 
com os seus pacientes parte 
das suas vivências e gostos 
pessoais. As múltiplas figuras 
de elefantes que desenham 
os contornos da sala de es-
pera, assim como as imagens 
do Porto pintadas pelas suas 
mãos recebem os utentes num 
clima de descontracção. 
Se é verdade que os médicos 
dentistas não devem ser re-
féns da arquitectura da sua 
clínica, também não podemos 
esquecer que todos os atribu-
tos contribuem para a fideli-
zação dos pacientes e para um 
maior bem-estar no ambiente 
clínico. ●

pedro Coelho 
(Dental House, Lisboa)

“Os pormenores como as revistas  
de leitura actualizadas, a decoração, 
os aromas agradáveis e relaxantes  

e a música destacam-se  
como fundamentais”.

Ana Mafalda Lobo 
(Vital Dent, Sintra)

“Uso toucas divertidas nas consultas 
com os miúdos, o que acaba por 

funcionar muito bem, porque 
conseguimos chegar ao mundo delas”.

Maria Helena Sousa 
(Clínica Dentária Maria  
Helena Sousa, Porto)

“Tem que transmitir uma  
imagem profissional e ser 

suficientemente acolhedor”.


