
TESTE DE ESTRESSE E DICAS

Você é tranquilo              
ou é cabeça quente?

Estressado? Aqui estão algumas dicas para …

Como está o seu nível de estresse no dia a dia clínico?                                     
Descubra fazendo esse pequeno teste: 

COMO VOCÊ FALA COM OS SEUS 
COLEGAS?
A   Eu sempre escuto o que eles tem 
      a dizer.
B  Eu sou frequentemente impaciente 
      e interrompo eles enquanto estão  

falando.
C  Eu gosto de conversar e as vezes 

descontrair com uma piada.

COMO VOCÊ SE RELACIONA COM OS 
SEUS COLEGAS DE TRABALHO?
A  Muito bem. Porém, tem uma pessoa 

com quem é difícil de lidar.
B  Estamos constantemente discutindo.
C  Nós nos damos muito bem. Eu tenho 

os melhores colegas do mundo.

COMO VOCÊ LIDA COM PACIENTE 
DIFICEIS?
A  Eu aguento e faço o que o paciente 

quer.
B  Sinto-me estressado e posso 

responder no mesmo tom.
C  Eu tento aliviar a situação ficando 

calmo e equilibrado.

A: Você é ultra educado. Você sempre trata as pessoas com cortesia e respeito.
B: Você é um pouco cabeça quente. Tenha cuidado para não perder a paciência, 
tente encontrar sua calma interior em situações estressantes.
C: Você é super tranquilo. Nada aborrece você, e sempre mantém um sorriso no rosto. 
Você gerencia facilmente os fluxos de trabalho diários e os pacientes amam sua atitude 
encantadora.

RESULTADOS:

… estar na hora

 Avalie quanto tempo leva para preparar 
e realizar tratamentos.

 Defina responsabilidades aos membros 
da equipe.

 Determinar prazos e priore tarefas.

 Faça uma coisa de cada vez.

 Vincule o calendário a base de dados 
do seu paciente.

 Agrupe pacientes por indicações         
(por exemplo, com cores).

 Agende tratamentos que exijam alta 
concentração em uma manhã.

… criar uma atmosfera melhor 

 Revise as tarefas diárias em 5 minutos 
com mini-reuniões todas as manhãs.

 Incentive atividades em equipe e 
confraternizações.

 Compartilhe os melhores trabalhos e 
celebre conquistas.

 Participe de eventos de networking.

 Incentive uma cultura de crítica 
construtiva.

 Seja simpático com o seu colegas.

… manter o estresse longe 

 Divida o dia com pequenas pausas 
para relaxar, como por exemplo: 
Horários fixos para o café.

 Equilibre sua postura, faça exercícios 
de relaxamento.

 O ar fresco pode fazer maravilhas: faça 
uma pequena caminhada ou abra um 
pouco a janela. 

 Situações difíceis acontecem. Não                 
pergunte o por que, mas saiba que você 
as pode resolver.
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