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A IMPORTÂNCIA DA AUTOCONSCIÊNCIA NA MEDICINA DENTÁRIA

 As maiores transformações que testemunhei ao ensinar Mindfulness a profissionais de saúde oral 
vêm do desenvolvimento de autoconsciência (comumente denominada de self-awareness).
 Muitos Médicos Dentistas não têm qualquer autoconsciência física, mental ou emocional, e 
também não têm noção de como esse autoconhecimento e consciência é fundamental no exercício da sua 
profissão.
 E não vamos esquecer que, aumentando a autoconsciência, reduzimos os efeitos do Viés Cognitivo 
que causa erros de diagnóstico e outros erros médicos.
 A autoconsciência permite aos Médicos Dentistas:
  Serem menos tendenciosos e críticos.
  Cometerem menos erros profissionais.
  Perceberem que a causa do seu stress não são os pacientes, mas sim a maneira como eles 
reagem aos pacientes.
  Notarem como passam os seus dias - na maioria das vezes em piloto automático devido a 
trabalhos repetitivos.
  Começarem a desligar o piloto automático e recuperar o controle dos seus dias.
  Gerirem o seu tempo de forma intencional.
  Notarem a tensão muscular quando estão a trabalhar.
  Conseguirem trazer relaxamento muscular e aumentar a criatividade.
  Serem assertivos.
  Serem autênticos.
 A grande questão é: como começar a desenvolver autoconsciência?
 O primeiro passo é notar o corpo, começar a desenvolver uma consciência corporal e assim 
regressar a uma presença natural.
 Durante os nossos dias de trabalho, tendemos a manter os músculos tensionados e nem sequer 
notamos. À medida que percebemos e aliviamos essa tensão muscular, há uma libertação natural que 
acontece, não apenas no corpo, mas também na mente, no pensamento crítico ou criatividade, na 
capacidade de colaborar e resolver problemas.
 Um colega Médico Dentista que participou do meu programa de Mindful Dentistry disse-me no 
final que quando ficava stressado, ficava reativo e agia com tensão, levantando a voz e tratando a equipe 
de maneira que não era agradável, e também ele era incapaz de ouvir qualquer crítica.
 Depois do programa de treino de Mindfulness (atenção plena), e de perceber a sua própria tensão e 
retornar a uma presença relaxada, a sua reatividade diminuiu e a tolerância cresceu. Começou a 
comunicar sem animosidade, e isso permitiu feedback que ele foi capaz de ouvir e integrar.
 O relaxamento muscular acontece naturalmente à medida que direcionamos uma atenção suave 
para as áreas de tensão em nosso corpo.
 Já todos trabalhámos com alguém que estava claramente a carregar muita tensão na mandíbula, 
rosto e ombros, e percebemos como essa tensão impediu a sua criatividade e de desenvolver todo o seu 
potencial no trabalho.
 Será que nós já fomos essa pessoa?
 Aprender a notar o nosso corpo e aliviar a tensão através do relaxamento muscular consciente é 
uma aptidão importante que suporta a nossa inteligência e criatividade, e o primeiro passo para 
desenvolver a autoconsciência.
 Em última análise, a autoconsciência levará a uma ação alinhada, começamos a criar a nossa prática 
diária de acordo com os nossos valores, os nossos limites e necessidades, e prestaremos um melhor 
serviço aos nossos pacientes.


