
 
 

 

Guião para relato de incidente crítico. 

 

  

 Relembre a sua actividade como estudante de enfermagem durante o ano lectivo que 

agora termina, quer durante o periodo na escola, quer durante o periodo de estágio. Vivenciou 

alguma situação particular que considere bastante importante, positivamente ou 

negativamente, para a sua formação enquanto futuro profissional de Enfermagem? Relate 

sucintamente, por favor, a situação procurando ser o mais objectivo possível (o que aconteceu, 

onde e quando aconteceu, quem estava presente). 

 

Este momento de reflexão baseia-se na relação terapêutica que estabeleci junto de um menino, 

ao longo de três dias de prestação de cuidados. 

O menino de sete anos, que identificarei como D. apresenta um desenvolvimento físico 

superior ao da sua idade, sendo que este não acompanha o desenvolvimento cognitivo, este 

último adequado ao de uma criança de sete anos. 

Este menino, de etnia negra, a quem prestei cuidados deu entrada no serviço com o 

diagnóstico de meningite asséptica. Este realizara há menos de 10 horas uma punção lombar. 

Face a estes dados esperava encontrar um menino sossegado, cansado e mesmo prostrado, sendo 

que o D. se manteve irrequieto e incomodado por estar na cama e com a indicação de evitar 

movimentações em excesso. 

Quando conheci o menino, apresentei-me a este e à sua família como estudante de 

Enfermagem realizando o primeiro contacto com ele através de uma avaliação de sinais vitais, 

entre os quais a dor. Para a avaliação do seu nível de dor, indicador importante e que estaria 

alterado dado o seu diagnóstico e o procedimento realizado, optei por utilizar uma escala 

numérica, a qual expliquei ao D., questionando-o, de seguida, sobre a intensidade da sua dor, 

nesta escala de 0 a 10. 

Inicialmente apresentou-se tímido, mas, dentro de pouco tempo começou a comunicar comigo 

de forma fluente e com grande à vontade. Contudo, nesta primeira avaliação referiu, timidamente 

que tinha uma baixa intensidade de dor. 



 
 

Ao longo do primeiro turno reavaliei a dor, a qual foi aumentando, contudo, o menino 

começou a referir-se a esta de forma cada vez menos precisa, com oscilações de intensidade em 

períodos de tempo que não o explicavam, sobretudo, após a toma de medicação analgésica 

prescrita em SOS. 

Comecei, desta forma, a aperceber-me que o menino estaria a aproveitar o momento de 

avaliação como uma forma de brincadeira e de aproximação de mim, sendo que, em momentos 

de maior intensidade de dor, como de 05 em 10, não só a sua indicação se revela mais segura, 

como este apresentava outras características coerentes com o que referia, nomeadamente, alguma 

alteração da marcha por dor lombar ou maior sossego ou reserva aquando de queixas de cefaleias 

frontais. 

Quando me comecei a aperceber desta situação partilhei-a junto da enfermeira orientadora, 

uma vez que precisava de alguma orientação, dado querer encontrar um equilíbrio entre o nível 

real de dor do menino e a sua referência à mesma, sendo desadequado medicá-lo sem uma 

intensidade de dor significativa e a sua oscilação e comportamento incoerente com a mesma, 

muitas vezes deixavam-me confusa quanto à preocupação que deveria ter acerca da sua 

referência. Reflecti ainda em estágio sobre estes mesmos sentimentos e preocupei-me sempre em 

não desvalorizar as referências do D., sendo que, sendo estas ou não coerentes com a realidade, 

eram as indicações do menino e seriam sempre justificadas, ou seja, haveria sempre uma razão 

pela qual o D. referiria aquela classificação, tendo dado especial atenção às suas avaliações da 

intensidade da dor, ao contexto das mesmas e ao seu comportamento. 

O comportamento não verbal do menino foi um dado importante para avaliar a informação 

que me foi transmitindo, sendo que, aquando de indicações de intensidade superiores a sua fácies 

era séria, de traços marcados e com maior convicção, do que aquando de momentos em que a 

intensidade era moderada e oscilante. Nestes, a sua expressão revelava boa disposição, dúvida 

quando falava e curiosidade, eventualmente, curioso pela reacção que eu teria à sua indicação. 

O que de mais positivo retiro desta experiência é que a simplicidade de uma avaliação da dor 

foi contrariada, apresentando a dor como um elemento complexo e multifactorial, avaliado em 

diversos aspectos que eu reconhecia, mas aos quais nunca tivera necessidade de estar tão atenta 

como necessitei de estar agora. Em termos negativos penso que terá sido o facto de o menino 

compreender a minha preocupação e “jogar”, de certa forma, com a mesma, o que eu poderia ter 

evitado, reforçando que a sua referência era séria e importante para o seu processo de saúde, o 



 
 

que expliquei mais tarde, dado não me ter apercebido do seu comportamento logo de início, 

preferindo, sempre, crer na veracidade das suas avaliações. 

O sentido mais importante foi realmente poder aplicar a avaliação da dor em termos globais e 

apurar a minha capacidade de observação, conseguindo ver o doente de forma multidimensional 

e reconhecendo aspectos, que me poderiam ter escapado, eventualmente, não fosse esta 

dificuldade de avaliação da intensidade da dor. 

O que poderia ter feito melhor teria sido uma explicação inicial e objectiva sobre o porquê de 

questionar o menino sobre a dor que sentia. Não o fiz porque considerei que este entenderia a 

preocupação em o manter internado com o melhor nível de conforto possível, contudo, pela 

idade e necessidade de atenção, encontrou nesta preocupação uma forma de se aproximar, na 

minha opinião e, não deixando de o ser, com uma introdução clara sobre a dor, teria conseguido 

que o D. colaborasse melhor. 

Assim, numa próxima situação semelhante procurarei explicar à criança, de forma ajustada ao 

seu nível de desenvolvimento, o porquê da realização da avaliação da dor, como a realizarei e o 

que sucederá no caso de uma intensidade superior de dor, reforçando sempre que a preocupação 

em questão é a de reduzir ou eliminar a dor que a criança sente e, desta forma, proporcionar-lhe 

o maior nível de conforto possível. 

Face à referência à dor enquanto sinal vital considerei importante realizar uma breve 

abordagem teórica da mesma, a qual apresento neste documento. 

Um dos preconceitos que existe acerca da dor nas crianças é o de considerar que estas dizem 

sempre a verdade acerca da dor. Na realidade, as crianças podem, por vezes, negar a dor para 

evitar uma injecção, considerando, igualmente, que os outros sabem como elas se sentem, assim 

como poderá referir ter dor para receber mais atenção. Contudo, existem outros aspectos a ter em 

conta para observar a presença de dor como: o posicionamento; o movimento de marcha da 

criança, que no caso do D. se curvava ou, deitado, se colocava em posição fetal; a elevação da 

tensão arterial aquando de momentos de experiência dolorosa, indo depois normalizar, apesar de 

poder continuar presente a sensação de dor; alteração da expressão facial, entre outros.  

São, de facto, muitos mais os indicadores expressivos e comportamentais, do que, 

propriamente os sintomas físicos. O comportamento, por si só, não constitui um indicativo da 

intensidade da dor, uma vez que é específico da criança, contudo, quando associado a outros 

sinais e contextualizado à criança em questão é um elemento muito importante na percepção do 

nível a que a dor poderá estar a afectar aquela criança, neste caso, o menino D. que nunca deixou 



 
 

de brincar ou de se divertir, contudo, eram evidentes, em determinados momentos, as 

condicionantes, sobretudo a nível de locomoção que a dor lhe causava. 

Questiono-me se, eventualmente, o D. terá relacionado a experiência dolorosa que foi a 

punção lombar com a questão de avaliação da dor, temendo outro acto doloroso. Está 

comprovado que os pré-escolares podem localizar as suas dores e que podem utilizar as escalas 

de dor de forma apropriada, podendo ser facilitada a avaliação pela utilização de escalas de dor 

onde surjam expressões faciais. 

Após a presente reflexão sinto-me mais segura na prestação de cuidados a este menino, assim 

como me sinto mais apta a compreender a experiência pela qual passei, a forma como procedi e 

como poderia progredir na minha atitude enquanto futura profissional de Enfermagem.  

 


