
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). 

 

 1 – Descrição da situação  

 A experiência que vou descrever aconteceu na primeira semana de ensino clínico 

da criança e do jovem e diz respeito à aspiração de secreções em lactentes. 

No primeiro dia em que fiquei com o meu enfermeiro orientador tive a oportunidade de 

observar esta técnica por várias vezes na mesma manhã, devido à presença de um 

grande número de crianças no serviço com necessidade de aplicação desta técnica. 

 

 2 – No sucedido, em que consistiu para si o problema?  

 Este procedimento causou-me alguma confusão em especial, não só por até este 

momento ainda não ter tido a oportunidade de assistir a nenhuma aspiração de 

secreções, mas principalmente por ter sido realizado em lactentes. Penso que a 

experiência se torna muito mais “traumatizante” quando se tratam de crianças. 

Os momentos que me causaram mais desconforto e ansiedade foram aqueles segundos 

em que apenas se ouve o barulho das secreções a serem aspiradas, não porque tivesse 

receio que a criança de algum modo pudesse estar em perigo, sabia que estava tudo 

bem, mas sinto que o silêncio da criança acaba por ser mais desconfortante do que o seu 

choro e agitação. Quando as crianças voltavam a chorar acabava por sentir algum alívio. 

Por outro lado, assistir à indecisão dos pais em querer estar presentes e ao mesmo tempo 

quererem afastar-se, também me fez pensar em como me sentiria eu, se não fosse aluna 

de enfermagem e estivesse no lugar deles. Como lidam os pais com esta situação de 

impotência por não conseguirem proteger o filho, e ao mesmo tempo terem consciência 

que aquilo é um “mal” necessário? 
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 3 - Como foi a sua actuação antes, durante e depois do evento? O que gostaria de 

ter, ou não ter feito? 

 Nesta situação a minha actuação foi apenas de observação, até porque se tratou 

do primeiro dia de ensino clínico. Penso que gostaria principalmente de ter encontrado 

as palavras mais indicadas para dar algum suporte emocional à mãe. 

 

 4 – Que sentimentos tem relativamente ao acontecido?  

 No momento o sentimento mais predominante foi realmente o desconforto de 

não saber até que ponto poderia ir a minha acção e depois disso o não saber como 

haveria de agir. 

 

 5 – O que foi bom ou mau na experiência? Porquê? 

 O lado negativo desta experiência consistiu nos sentimentos descritos 

anteriormente, penso que ao sentirmos desconforto ou sentir que de algum forma 

alguma situação nos está a “chocar”, acabamos por perder um pouco a capacidade de 

pensar racionalmente, e nestas alturas pode surgir vontade de agir de forma mais 

emotiva. 

 Apesar de ser o primeiro dia de estágio e a primeira observação destes 

procedimentos, penso que outro aspecto negativo foi, não o facto de não ter dito nada 

aos pais na tentativa de os acalmar, mas o facto de sentir que se tivesse que o fazer 

naquele momento, não saberia muito bem o que dizer. Talvez me tenha centrado mais 

em mim, no que estava a sentir e a pensar, não esqueci que à minha frente se encontrava 

uma criança e a sua família, mas senti que não seria capaz de lhes prestar suporte 

emocional, em parte porque eu própria precisava de gerir primeiro aquilo que estava a 

sentir e a pensar. 

 Relativamente aos aspectos positivos, penso que foi positivo esta experiência se 

ter proporcionado logo no primeiro dia de estágio. A meu ver todas as situações com as 

quais vamos ter que lidar e que numa fase inicial nos possam criar algumas 

dificuldadeS, quanto mais cedo tivermos que as enfrentar melhor, porque nos permite 

não só identificar as nossas dificuldades, mas também identificar estratégias para lidar e 

ultrapassar as mesmas. Enquanto futuros profissionais de saúde, temos que estar 

preparados para as responsabilidades que a nossa profissão acarreta, e conhecermo-nos 

a nós mesmos e sabermos lidar com os nossos problemas, é um ponto de partida, para 
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conseguirmos prestar cuidados de enfermagem de qualidade centrados no cliente. Neste 

momento não sentimos na totalidade a responsabilidade das nossas tomadas de decisão, 

por isso, é necessário aproveitar todas as experiências que os ensinos clínicos nos 

podem proporcionar, de modo acabarmos o curso o mais preparados possíveis para a 

vida profissional. 

 Na minha opinião o receio e o medo são sentimentos normais, o importante é 

termos oportunidades de os identificar, de modo a que os consigamos enfrentar e 

ultrapassar.  

 Assim, penso que de uma forma geral todas as experiências nos trazem algo 

positivo por mais negativas que nos possam parecer. 

  

 6 - Que sentido atribui à situação? 

 Penso que o sentido que posso encontrar nesta experiência acabou por ser 

descrito ao reflectir sobre o que foi mau e bom nesta experiência, assim de uma forma 

geral, esta experiência deu-me a oportunidade de identificar as dificuldades sentidas por 

mim neste procedimento. Durante esta experiência, mais uma vez pude verificar que a 

profissão que escolhemos exige tanto de racional, como de emocional. É preciso saber 

lidar com as nossas emoções para conseguirmos prestar cuidados de enfermagem. É 

importante não esquecer nunca que à nossa frente estão ser humanos, que de alguma 

forma precisam de nós. Assim, um dos sentidos que posso encontrar nesta experiência é 

a necessidade de sermos honestos com os outros e principalmente e acima de tudo 

sermos honestos connosco e ter a capacidade de admitir que naquele momento não nos 

sentimos preparados para enfrentar tal situação. Trabalhamos em equipa, logo 

precisamos de ter a capacidade de admitir que precisamos de ajuda e não cairmos na 

falsa pretensão de que conseguimos fazer tudo sozinhos. 

 Outro dos sentidos que posso encontrar nesta experiência é o facto de tomar 

consciência das responsabilidades que nos são exigidas diariamente, e isso parte 

também pela avaliação das situações com que nos deparamos. Aquando da realização de 

procedimentos invasivos torna-se ainda mais crucial a avaliação da necessidade daquele 

procedimento, avaliando sempre os benefícios e os “efeitos adversos” do mesmo”.   

 

 7 – Que consequência teve a sua acção? 

 A nível da família e da criança penso que não existiu qualquer consequência, 

isto porque estava lá o enfermeiro orientador que realizou o procedimento e deu 
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resposta às necessidades da mãe e da criança. A nível pessoal, tal como já referi 

permitiu-me identificar as minhas necessidades de forma a puder trabalha-las e supera-

las. 

 

 8 – A sua actuação poderia ter sido diferente? Se sim porquê? Com que 

consequências possíveis ou desejáveis? 

 Nesta situação penso que podia ter tentado focar a minha atenção em algo a que 

eu pudesse de alguma forma dar resposta, em vez de me ter concentrado tanto no 

procedimento. Apesar de achar que é fundamental identificarmos as nossas dificuldades 

e conhecermo-nos a nós próprios, penso que poderia ter esquecido isso durante aquele 

momento e tentar de alguma forma prestar suporte à mãe (apesar de isso estar a ser feito 

por parte do meu enfermeiro orientador e da fisioterapeuta). 

 

 

 9 – Se esta situação se repetir, como considera que será a sua acção? 

 Da próxima vez, vou tentar fazer uma análise da situação tentando avaliar a 

necessidade de realização do procedimento, tentando perceber se de algum modo 

poderia ser evitado.  

 Penso também que durante os próximos procedimentos, já não vou sentir tanto 

desconforto visto que já tive a oportunidade e tempo para lidar com os meus 

sentimentos, o que vai permitir que me concentre no procedimento, na criança e na 

família. 

 Vou tentar de igual forma prestar suporte emocional à família, explicando-lhe a 

necessidade do procedimento, bem como esclarecer as dúvidas que surjam. Penso que é 

importante os pais estarem preparados para o tipo de procedimento a que as crianças 

vão ser sujeitas, bem como assegurar-lhes que não precisam estar presentes se não 

desejarem, mas que no entanto, isso seria algo importante para a criança, pois a sua 

presença acaba sempre por a acalmar.  


