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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 registo de interacções, pretende descrever as diversas experiências, 

interacções, sentimentos, emoções e reacções observadas durante um turno que realizei 

esta semana, e que para mim, foi bastante diversificado, trabalhoso e interessante. 

Pude deparar-me, com várias situações e experiências, que só estava habituado a 

ver nos “filmes” e “séries televisivas”. 

Este turno ocorreu, quando estava a realizar o turno da tarde, turno esse em que 

eu pensava que iria decorrer, de uma forma calma, pois tinha a ideia que o turno mais 

trabalhoso, seria o turno da manha. 

O turno iniciou-se às 16 horas, e no final da passagem de turno habitual, 

preparação da medicação, visualização dos doentes, estava tudo a decorrer da melhor 

forma e dentro da normalidade, os familiares começavam a chegar, para a visita. 

Eu tinha um doente atribuído, o Sr. G., com uma infecção respiratória e um 

Glioblastoma multiforme, e que se encontrava, num estado de saúde, muito complicado 

e com prognóstico muito reservado.  

Ao aproximar-me do doente pude constatar, que o seu estado de saúde, desde a 

última vez que tinha estado com ele e que já nessa altura não era muito bom, tinha-se 

agravado ainda muito mais, comentando isso com a Enfermeira XXXX, ao qual ela me 

disse, que o doente possivelmente, não iria sobreviver muito mais que o turno da tarde, 

na melhor das hipóteses, talvez chega-se à noite, e ai pude ver que o estado do doente 

era mesmo muito grave. 

Ao avaliar os sinais vitais ao doente, como habitualmente faço, ele encontrava-se 

rodeado de familiares, que revelavam um semblante muito carregado, e de sofrimento, é 

ai que um dos familiares, se aproxima junto de mim, e me pergunta “como é que está o 
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meu irmão, e o que poderiam esperar da situação”, como não estava à espera dessa 

pergunta senti-me pouco à vontade, para responder, pois apesar de saber que o doente 

estava muito mal, não sabia se o poderia dizer à família, pois não sabia ao certo, o que 

realmente eles sabiam acerca, da situação clínica do seu familiar. 

Comecei por dizer que estávamos a fazer tudo o que era possível, para ajudar o 

Sr., mas percebi que aquele familiar, queria saber muito mais, foi então que perguntei, 

se a Sr.ª sabia realmente qual era a situação do seu familiar, e se estavam informados 

pelo médico, sobre a doença do seu ente querido, algo a que ela respondeu, que sim e 

que estava perfeitamente elucidada, acerca de toda a história e patologia do seu irmão, 

nesse momento e a partir dessas palavras, senti-me muito mais à vontade, para falar 

acerca da situação do Sr. G., pois pude verificar, que os familiares já se encontravam 

minimamente preparados, para o que poderia acontecer.  

Conversámos alguns minutos, onde expliquei que era apenas aluno de 

enfermagem, que tinha estado a acompanhar, o seu ente querido e que realmente o 

estado do seu familiar era muito grave, e que estávamos a fazer tudo o que era possível, 

ao nosso alcance para ajudar o Sr., mas que deveriam começar a preparar-se para o pior. 

Ao sair do quarto do senhor, o seu filho veio atrás de mim, e como eu tinha 

estado a falar com a sua tia, ele também queria saber realmente o estado do seu pai, se 

ele iria sobreviver a essa noite, e se o poderiam levar para casa ou então ficar até mais 

tarde com o seu pai, nessa altura respondi, que não poderia responder a essas questões, 

pois era apenas um aluno de Enfermagem, e que iria chamar a Enfermeira XXXX, que 

era a Enfermeira responsável pelo seu pai. 

Em seguida dirigi-me com a Enfermeira XXXX, junto do senhor, e a Enfermeira 

disse então ao senhor, que o estado do seu pai era mesmo muito grave, que teriam de 

preparar-se para o pior, o Sr. Começou a chorar, a dizer que tinha feito tudo por 

acompanhar o seu pai, mas que não sabia mais o que fazer, e aí sim foi complicado, pois 

não é fácil lidar com este tipo de sofrimento, foi então que a Enfermeira XXXX, muito 

bem, conseguiu acalmar o Sr., dizendo-lhe aquelas palavras, que se dizem nestas 

situações, e que se vão aprendendo ao longo da nossa vida e profissão, conseguindo 

preparar o Sr., dizendo-lhe a verdade, sem o magoar ainda mais, foi um momento de 

grande aprendizagem, pois ao observar a forma como a Enfermeira XXXX, lidou com a 

situação, sinto que adquiri, algumas estratégias, para futuramente poder lidar eu também 

melhor com este tipo de situações. 
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Quando estávamos a falar com o filho do doente no corredor, eis que chega, 

junto a nós a irmã do doente, a chorar e nos diz, que tinha falado com o médico, dizendo 

que queriam que o seu familiar morresse em casa junto à família, mas que o médico lhes 

tinha dito, que como era sexta-feira, era melhor não levarem o Sr., para casa, pois se ele 

morresse no fim-de-semana, iria ser um processo muito burocrático, aquela familiar não 

se conformava, com a resposta do médico, e que tinham o direito de decidir onde 

deveria morrer o seu familiar, acusando o médico de mentiroso e também o hospital. 

No entanto a Enfermeira XXXX, lá conseguiu acalmar a Sr.ª, permitindo-lhes 

que ficassem até mais tarde junto do seu familiar, e assim foi os familiares ficaram até 

cerca das 20h, em relação a esta situação fiquei a pensar naquelas palavras da senhora 

acerca do seu familiar morrer em casa, e acho que ela tinha razão, pois quem somos nós 

para decidir, a forma como o doente deve viver os seus últimos dias, e acho que a 

resposta do médico não tinha sido a mais adequada, pois temos o direito de decidir 

aquilo que é melhor para os nossos familiares. 

Esta situação terminou, e por volta da hora do jantar, com o serviço calmo, eis 

que as Enfermeiras, me convidaram para jantar com elas, pois elas tinham combinado 

fazer um jantar em conjunto, em que cada uma delas tinha trazido algo, para juntar ao 

jantar, fui apanhado um bocado de surpresa e desprevenido, pois não sabia de nada e 

não tinha levado nada. 

No entanto, foi um momento muito bom, em que todas as enfermeiras se 

juntaram, assim como os auxiliares e jantamos todos juntos. 

É nestes momentos, que senti que a profissão de Enfermagem é uma partilha de 

amizades e entreajuda que funciona em equipa, pois estes momentos servem para 

reforçar as relações que existem entre os diversos profissionais, onde discutimos 

diversos assuntos, partilhamos experiências, e sentimos que a vida não é só trabalho, 

pois existe muito mais além disso, e pudemos todos relaxar um pouco. 

Até ai o turno estava a correr bem, até que chega a hora de preparação de 

terapêutica, e todos tivemos de voltar novamente às nossas funções, mas com a certeza 

de que aquele bocadinho tinha sido muito divertido e positivo. 

Nessa altura, eis que uma familiar que tinha ficado até mais tarde, junto do seu 

pai, surge no corredor, a dizer que o seu pai não estava bem, e para alguém fazer alguma 

coisa, as enfermeiras foram junto do senhor, eu estava no meio do corredor a preparar a 

medicação do meu doente, quando vejo um auxiliar a correr a ir buscar o carro de 

reanimação e toda a gente a correr para o quarto do senhor, é claro que deixei o que 
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estava a fazer, e fui também para o quarto onde estava toda a gente, quando lá cheguei, 

estava a Enfermeira XXXX com o Ambu, a fazer respiração artificial, ao doente, e as 

outras Enfermeiras a monitorizar o doente, pois ele estava a entrar em paragem cardio-

respiratória, apresentando-se já bastante cianosado, naquele momento tudo me parecia 

um “filme”, algo a que só estamos habituados a ver nas séries televisivas, e para as 

quais numa situação real, tudo muda, pois apesar de saber o que fazer numa situação 

destas, pois sou bombeiro e tenho o curso de suporte básico de vida, e também por já ter 

passado por algumas situações semelhantes, senti que naquele momento, não sabia o 

que deveria fazer, não que não soubesse, mas sim porque era uma agitação tal, que 

naquele momento, senti que não fazia muito sentido perguntar se poderia fazer alguma 

coisa, pois já eram três enfermeiras, mais a médica de serviço de volta do doente, e eu 

apenas fiquei a observar, e para o caso de ser necessário alguma coisa, pois na minha 

posição de aluno achei que era melhor, ficar a observar apenas. 

Passados alguns minutos o Sr., recuperou, e apenas disse:”já estou melhor”, algo 

que foi muito bom depois de todo o trabalho que tinha sido desenvolvido para o ajudar.  

Passada aquela agitação, voltei para junto do meu doente, e pude constatar que 

minuto a minuto, ia piorando, comentando isso com a Enfermeira XXXX, algo que ela 

também confirmou. 

Alguns instantes depois regressei ao quarto do Sr. que tinha sido reanimado, 

onde se encontrava a Enfermeira XXXX, e pude constatar, que o Sr. tinha acabado de 

falecer, esse facto era visível tanto para mim, como para a Enfermeira e médica de 

serviço, no entanto a filha do Sr. encontrava-se junto dele e não queria aceitar que o seu 

pai tinha acabado falecer, pois continuava a falar para ele, como se ele ainda ali 

estivesse, essa situação foi um bocado dramática, pois torna-se muito difícil, ver alguém 

ali a sofrer, num estado tal que não queria aceitar a realidade. 

Foi então que a Enfermeira XXXX e a médica de serviço tentaram acalmar a 

senhora, dizendo-lhe que o seu pai não tinha sofrido, e que já tinha partido. A senhora 

agarrou-se à médica de serviço a chorar, e ai sim acho que tinha acabado de aceitar que 

o seu pai tinha realmente falecido. 

 Senti que nesta situação não havia muito mais a fazer, do que observar, 

chegando quase ao ponto de sofrer tanto como a senhora.  

Mas se pensava que a agitação tinha acabado por ali, estava enganado, pois 

parece que neste Ensino Clínico, tenho de lidar com a morte muito mais do que estava à 

espera, pois passados cinco minutos, de ter estado com o meu doente, a auxiliar chega 
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junto a nós, e diz que o Sr. G., o meu doente, tinha acabado de falecer também, naquele 

momento pensei “bem, hoje tudo me acontece”, desloquei-me junto do meu doente, e 

pude perceber que ele tinha mesmo acabado de falecer. 

Esta situação, levou-me a ter uma outra interacção, pela qual, nunca tinha 

passado, que consistia em prestar os cuidados ao corpo depois da morte, a chamada 

“múmia”, muitas vezes já tinha pensado, como iria reagir quando isto acontecesse pela 

primeira.  

O meu primeiro doente também tinha falecido, mas não tive de lidar 

directamente com ele depois de morto, e por incrível que pareça, reagi com uma imensa 

naturalidade, respeitando os princípios humanos, da prestação de cuidados ao corpo 

depois da morte. 

A Enfermeira XXXX, estava comigo e juntos realizámos os cuidados, confesso 

que me causou um pouco de impressão, ter de colocar algodão na boca do doente, e no 

nariz, mas tirando isso, tudo me pareceu natural e normal. 

Pude reflectir acerca do sucedido, chegando à conclusão que a nossa vida, é 

mesmo uma passagem, em que tudo muda de um momento para o outro, pois ainda à 

cinco minutos tinha estado junto daquele senhor, e ele embora mal, ainda respirava, e 

passados alguns instantes, tudo acabou. 

Sinto que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, para ajudar aquele senhor, 

mas o seu estado de saúde era realmente muito grave, chegando eu mesmo a pensar, se 

não teria sido o melhor que podia ter acontecido aquele senhor, que tanto estava a 

sofrer, pois eu mesmo não iria querer acabar numa cama de hospital a sofrer tanto como 

ele sofreu. 

No final disto tudo, chega o momento de informar a família, que ainda à 

algumas horas apenas tinha saído dali, que o seu familiar tinha acabado de falecer.  

Perguntei à Enfermeira XXXX como tinha sido, e ela disse que estas situações 

são sempre complicadas de comunicar às pessoas, se bem que elas já estivessem à 

espera. 

No final disto tudo, eu que pensava que o turno irai ser calmo, tive a 

oportunidade de lidar com diversas, situações, com muito trabalho, com uma mistura de 

sentimentos e emoções que temos de gerir, pois apenas numa questão de segundos 

passamos da alegria à tristeza, sinto que pude aprender bastante, com estas situações, 

pois apesar de o nosso objectivo principal, ser prestar cuidados com a melhor qualidade 

possível, com vista ao bem-estar e recuperação do doente, neste turno pude presenciar e 
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realizar, uma teoria, que também é muito importante neste nosso percurso “prestar 

cuidados, ajudando o doente a ter uma morte mais pacifica”, pois também faz parte da 

profissão de Enfermagem lidar com o processo de morte. 

Neste turno procurei sempre analisar, cada situação, gerir esta quantidade de 

sentimentos e emoções, e sentir-me algumas vezes impotente para travar o curso destes 

acontecimentos, mas sei que estas experiências, me ajudaram a crescer ainda mais neste 

meu processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. 

 

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). 

 

Devo referir que no decorrer da semana, pude interagir, num sem número de 

interacções, com vários doentes e profissionais, não sendo fácil escolher uma específica 

para caracterizar, no entanto houve algumas mais marcantes que outras, que vou tentar 

descrever. 

O início da semana, foi um bocado incómodo, pois tinha um doente atribuído, 

desde a segunda semana, o sr. J., cujo estado de saúde era muito grave, mas com quem 

eu já começava a estabelecer uma relação de confiança e amizade com ele, e com quem 

eu me tinha preocupado durante os dias de folga, em pesquisar formas de o poder 

ajudar, compreender a sua doença, (AVC Isquémico), a sua medicação, elaborado 

questões e formas de o abordar, de forma a poder conhecer melhor a sua situação e 

história de vida, e para meu espanto quando cheguei ao serviço na sexta-feira, perguntei 

à minha Enfermeira orientadora, como e que ele tinha passado na quarta e quinta-feira, 

pois sabia que ela tinha estado de serviço durante esses dias e ela diz-me que ele tinha 

acabado de falecer no dia antes, aquilo para mim foi como que um choque, pois apesar 

de não o conhecer muito bem, tinha investido nele muito trabalho durante os dias 

anteriores, e dentro de mim senti uma grande tristeza e a mesmo tempo desilusão, mas 
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ao mesmo tempo também comecei a pensar, o porquê de me estar a sentir assim, pois 

pouco conhecia o sr., e já sabia antes que o seu estado era grave, mas como referi 

anteriormente já me começava a habituar a ele e senti que o meu esforço tinha sido em 

vão. 

Quando no inicio do meu contacto com o sr. J., me apercebi que ele se 

encontrava numa fase terminal, confesso que não me “afectou” muito, pois sei que aos 

Enfermeiros compete a prestação de cuidados ao longo do ciclo vital, durante o 

acompanhamento às pessoas, famílias e conviventes significativos nos processos de 

morte. 

 Mais do que isso, compreendo que a morte é uma realidade biológica, universal 

e que ocorre em qualquer momento da vida.  

Esta situação apesar de ser triste, ao mesmo tempo permitiu-me reflectir mais 

acerca desta profissão que escolhi para um dia desenvolver, e também relembrar 

memórias dolorosas passadas à algum tempo com um familiar, mas que nessa altura me 

deu forças e motivação para realizar esta profissão e pela qual espero sentir-me 

realizado. 

Quando escolhi realizar o curso de Enfermagem, tinha acabado de lidar com a 

morte do meu pai, que faleceu com Parkinson e Esquizofrenia, chegando a ficar nos 

seus últimos dias num estado muito degradante, e lembro-me que na altura tinha 

prometido a mim mesmo, que se conseguisse realizar o curso de Enfermagem iria fazer 

sempre tudo o que estivesse ao meu alcance, para ajudar todas as pessoas que 

estivessem ao meu cuidado, algo que nessa altura senti que o meu pai não teve, e que foi 

muito mal tratado por profissionais desta actividade fantástica que é poder ajudar os 

outros, e que na altura critiquei, e que acabei de escolher para desempenhar, prometendo 

a mim mesmo que jamais iria ser como eles. 

Eis que chego ao serviço e me é atribuído um doente que me fez relembrar toda 

essa experiência traumática, pela qual eu já tinha passado, estava ali a minha 

oportunidade de começar a cumprir a promessa que tinha feito a mim mesmo à alguns 

anos atrás, pois apesar de estado clínico do doente ser grave, acho que mesmo na altura 

da morte, temos como bons profissionais e acima de tudo como seres humanos, prestar 

todo o apoio e carinho, ajudando o doente a ter uma morte pacifica, característica esta 

que não vi quando foi o meu pai, pois é fácil, dizer que já não há nada a fazer, quando 

se trata dos outros, o problema é quando nos toca a nós, e acredito que mesmo quando 

dizem que já não há nada a fazer, há sempre qualquer coisa mais que podemos fazer, 
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pois aquela pessoa que está à nossa frente, apesar de estar nos seus últimos dias, têm 

uma história de vida, uma personalidade, as suas conquistas, decepções, alegrias e 

tristezas, como todos nós temos, e apesar de estar a morrer têm de ser respeitado e 

ajudado a morrer em paz, com o mínimo de sofrimento possível, não acho com tudo isto 

que o mesmo se tenha passado com o sr.J., apenas sinto que não tive oportunidade de 

fazer alguma coisa por ele.  

Outro aspecto que também me marcou bastante, foi a percepção que tive ao ver a 

esposa do sr.J., desolada, a chorar, pois o pânico de perder o seu ente querido, o 

companheiro de uma vida, estava presente no seu rosto, como que se estivesse sido 

abandonada, ou lhe tivessem retirado uma parte da sua vida, e a forma como a iria 

abordar, falar com ela não foi fácil, pois nem sempre sabemos o que dizer, pois sei que 

nem sempre é fácil entrar na vida das pessoas e sentir da mesma forma a situação que a 

pessoa está a passar, pois cada pessoa vive uma mesma situação de formas diferentes 

dependendo de quanto a situação representa para si, pois tinha medo de a magoar ainda 

mais e aumentar ainda mais o seu sofrimento, pois quando passei por isso não foi fácil e 

o que detestava era ouvir as pessoas dizer: “ é a vida” ou “ foi melhor para ele ”…, era 

como se estivessem a reduzir toda uma vida a um momento pelo qual todos temos de 

passar, mas era como se nada mais importasse naquele momento além da morte, neste 

momento e reflectindo melhor, se calhar essas pessoas tinham razão, mas naquela altura 

foi difícil escutar aquelas palavras.  

Nesta situação tive oportunidade de falar com a esposa do sr.J., com quem já 

tinha tido a oportunidade de falar dias antes, acerca da situação do seu marido, e ao 

chegar junto dela, ela apenas me disse: “ já não tenho o meu marido”, e aquelas palavras 

doeram a ouvir, e se já não sabia muito bem o que lhe dizer ainda foi pior, fiquei mesmo 

sem palavras, até que apenas consegui perguntar-lhe se ela queria desabafar, e falar 

acerca do sucedido, e perguntar-lhe o que é que eu poderia fazer para ajudá-la e atenuar 

um pouco a sua dor, algo a que ela respondeu: “ obrigado por teres vindo falar comigo”, 

ficamos a conversar um pouco, com a srª sempre a chorar, mas ao mesmo tempo senti 

que ela pode desabafar e exteriorizar um pouco os sentimentos que estava a sentir. 

Senti que pude ajudar um pouco aquela srª, naquele momento tão difícil da sua 

vida, algo que ela no final fez questão de salientar, manifestando o seu agradecimento. 

Repensando e reflectindo um pouco sobre a situação que vivi, creio que o 

aspecto negativo foi o facto de ter assistido ao sofrimento daquela srª., e também aquela 

situação me relembrar memórias passadas bastante dolorosas, quanto aos aspectos 
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positivos, sinto que foi bom o facto de me ter deparado com a morte num âmbito 

profissional, onde nos sentimos impotentes para fazer mais alguma coisa, em relação à 

morte. 

Acredito fortemente, que esta situação me ajudou a ver a Enfermagem também 

noutra perspectiva, tendo tido talvez contacto com um dos sentimentos e 

acontecimentos mais marcantes da profissão de Enfermagem.  

Quanto à esposa do sr.J., sinto que fiz aquilo que estava ao meu alcance, que foi 

escutá-la e reconfortá-la, concluo deste modo que esta interacção com a morte, irá gerar 

em mim aprendizagens significativas, levando-me a desenvolver comportamentos de 

distanciamento crítico e de “práticas defensivas”, procurando desenvolver uma atitude 

mais profissional e menos sentimental, salvaguardando, no entanto que o desempenho 

desta profissão é uma globalidade de componentes, em que não basta apenas olhar para 

a pessoa como mais um doente, mas sim num todo, em que ela têm todo um conjunto de 

características e história de vida única, respeitando sempre o seu lado humano. 

 

No decorrer da semana, pude também desenvolver várias interacções com vários 

doentes, no que se refere à realização de várias técnicas de Enfermagem, visto que se 

tratava da minha primeira vez no desenvolvimento dessas técnicas, existia sempre o 

nervosismo, de ser chamado pela Enfermeira M.J. (minha orientadora), para realizar as 

técnicas.  

Mas com o passar do tempo as situações foram surgindo, foi então que realizei a 

minha primeira colheita de sangue, a minha primeira entubação, algaliação, punção, 

aspiração de secreções, preparação e diluição de terapêutica, passagem de turno, entre 

outras, pois a vertente da comunicação, tinha sido bem desenvolvida no decorrer, do 

ensino clínico realizado no primeiro ano, mas contudo é sempre bom, continuar, pois 

cada pessoa é diferente, e nem todas se deixam abordar da mesma forma. 

É claro que sempre que uma destas situações surgia, e eu era chamado, os nervos 

surgiam, mas sempre mantive a iniciativa de as realizar, sempre com receio que algo 

poderia correr mal, mas com a ajuda da Enfermeira M.J., tudo acabou por correr bem, 

algo que também contribui para o sucesso, foi a disponibilidade demonstrada pelos 

doentes, pois apesar de me apresentar como aluno de Enfermagem e os doentes se 

sentirem um pouco renitentes, lá iam dizendo: “tudo bem, alguma vez terá de ser a 

primeira”, e com essa confiança, apoio e tranquilização por parte dos doentes tudo 

acabou por correr bem, mesmo quando correu menos bem, eles lá “esticavam” o braço 
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para que as pudesse puncionar novamente, escondendo eles mesmo, períodos e 

sentimentos de dor que estariam a sentir, sinto que tudo isto é um processo de 

aprendizagem e desenvolvimento que vai crescendo ao longo do tempo, mas com o qual 

no final desta semana eu me sinto já bastante à vontade para desempenhar, pois 

aprendemos com os erros, e agradeço a todos os doentes, a possibilidade que me deram 

para poder ganhar confiança e realizar as referidas intervenções. 

Sinto que tenho de ter mais confiança nas minhas capacidades e afastar os 

“medos” e receios que ainda persistem. 

Por fim, outra interacção muito importante, foi a atribuição de um novo doente, 

pois no final da passagem turno foi-me atribuído pela Enfermeira M. J., um doente que 

tinha entrado na sexta-feira, e que eu não conhecia apenas tinha ouvido na passagem de 

turno, e logo que ele era agressivo, fiquei um pouco ansioso em conhecê-lo e de que 

forma o iria abordar e ele aceitar os meus cuidados. 

Andei um pouco às voltas a pensar num discurso, numa maneira de me dirigir ao 

sr.D., e de iniciar um diálogo com ele.  

No final de ter vencido este receio, dirigi-me a ele, e apresentei-me como sendo 

aluno de Enfermagem e que a partir daquele momento iria ficar responsável, pela 

prestação de cuidados relacionados com ele, naquele momento pude sentir que o sr.D., 

não tinha ficado muito contente, pois ele fez questão de salientar que: “os médicos é que 

sabem”, no entanto e com o decorrer do tempo e após algum diálogo, comecei a sentir 

que ele começava a aceitar a minha presença, e que começava a falar cada vez mais 

comigo, aquilo que no inicio se traduzia como um receio mútuo, em virtude de não nos 

conhecermos, acabou numa conversa sobre de onde é que éramos, o que fazíamos e 

aquilo estávamos ali a fazer, foi nessa altura que senti que o primeiro passo estava dado, 

e expliquei ao sr.D., a minha responsabilidade acrescida de cuidar dele, escutá-lo e ter 

atenção ao seu bem-estar. 

Quando voltei a referir que iria ficar responsável por ele, na realização dos 

cuidados que ele iria necessitar, ele sorriu para mim, e lá acabou por dizer que tudo iria 

correr bem, depositando em mim alguma coragem e auto confiança. 

O doente apresentava-se com alguma labilidade emocional, relacionada com a 

sua situação, pelo que tive de lhe prestar algum apoio moral, iniciando um dialogo 

aberto onde eu ia perguntando e ele respondendo, chegando ao ponto em que dei pelo 

sr.D., a contar-me histórias passadas das quais tinha saudades e outras das quais me 

puderam demonstrar que a sua vida não tinha sido fácil. 
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Com o decorrer da semana, a minha relação com o sr.D., foi crescendo, 

começando eu mesmo a assumir a responsabilidade e autonomia de lhe prestar todos os 

cuidados necessários à sua recuperação, e sentindo da parte dele um sentimento de 

confiança no meu desempenho, tendo em consideração aquilo que eu estava a fazer por 

ele, referindo que eu me encontrava no bom caminho. 

Durante o resto da semana, tivemos dias bons e outros menos bons, em que o 

sr.D. se encontrava mais descompensado, mas que com diálogo, e persistência lá 

consegui que o sr. D., acalma-se, explicando-lhe novamente, que estava ali para o 

ajudar. 

Sinto que ainda tenho um longo caminho pela frente, na questão de ganhar 

confiança absoluta por parte do sr.D., mas que estou no bom caminho. 

  O sr.D., não é um doente fácil, de se deixar aproximar, tal facto pode ser 

também realçado em conversa com a esposa do doente, mas sinto isso como um desafio, 

e é algo que vou tentar no decorrer da semana que vem tentar obter, conversando com o 

sr.D., procurando entender melhor, as suas razões, as suas expectativas, e o porquê de 

ele num momento ser totalmente sociável, e a seguir noutro dia ser uma pessoa 

agressiva. 

Realmente esta semana, serviu para que eu tomasse consciência de que o 

contacto com os doentes é essencial nesta profissão, não só para nos conhecermos 

melhor, mas também para que possa ser criada uma melhor relação e empatia com os 

mesmos. 

Esta experiência foi sem dúvida o “pontapé de saída”, para que me soltar um 

pouco e estivesse mais à vontade com os doentes e restantes profissionais. 

Por outro lado reparei também, na responsabilidade que me foi depositada pela 

Enfermeira M.J., como pelo doente ao aceitar que os seus cuidados iriam ser prestados 

por mim. 

A maior dificuldade sentida por mim, prende-se no conhecimento da pessoa, que 

é a base do meu trabalho, pois apesar de ela ter uma patologia que a caracteriza e de ser 

importante também, o efeito da patologia, na vida da pessoa é o que realmente importa. 

 Saber como ele se sente, e como vive a doença, procurando saber a sua história, 

de forma a poder adequar a minha prestação, será o meu objectivo principal, no decorrer 

das próximas semanas, para que possa estabelecer com ele uma verdadeira relação de 

ajuda, no sentido de o poder ajudar, na sua recuperação. 
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No geral, penso que o balanço da semana é extremamente positivo, pois sinto-

me bastante realizado, em tudo o que fiz, também um pouco cansado, pois o serviço é 

bastante trabalhoso, mas quando se fazem as coisas por gosto, não há cansaço, que nos 

faça fraquejar, sinto que tenho de estudar mais um bocado certas situações, mas acima 

de tudo tenho de manter toda esta vontade, determinação e realização que sinto, para 

que nas próximas semanas possa crescer e evoluir ainda mais no meu processo de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


