
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). 

 

 Sendo um dos objectivos das consultas de Saúde Infantil promover o 

cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV), quando as crianças vêm a 

estas consultas de enfermagem um dos parâmetros obrigatórios é a actualização do 

Boletim Individual de Saúde (Boletim de Vacinas). Desta forma, desde cedo que 

comecei a consultar o PNV para me ambientar com o tema. Numa primeira fase apenas 

observei a enfermeira a preparar e administrar as vacinas. Numa segunda fase, embora a 

enfermeira continua-se a administrar, eu comecei a efectuar a sua preparação e o 

registo, tanto no próprio boletim como o registo informático no programa SINUS. Então 

chegado esta semana, a enfermeira confiou-me o acto da administração. Assim, no 

primeiro dia de vacinação tive duas crianças para vacinar, uma de 6 meses e outra de 5 

anos. 

 Na criança de 6 meses iria ter de administrar 2 vacinas, a vacina pentavalente 

contra a difteria, o tétano, a tosse convulsa, a doença invasiva por Haemophilus 

influenzae b e a poliomielite (DTPaHibVIP), e a vacina monovalente contra a hepatite B 

(VHB). Ambas a terceira dose. A DTPaHibVIP é inoculada na coxa esquerda na região 

do músculo vasto externo e a VHB é inoculada na coxa direita na região do músculo 

vasto externo. Executei o acto da vacinação no final da consulta dos 6 meses. A criança 

encontrava-se ao colo da mãe que como pedido lhe retirou as calcinhas. Era uma criança 

muito bem-disposta e vocalizava já muitos sons. Depois de preparar as vacinas, ofereci 

à criança a bula do medicamento com o qual ela se entretinha (este serviço não tem 

exactamente as melhores condições para oferecer aos utentes por forma a que a bula foi 

um improviso para manter a criança ocupada e distraída). Sendo a distracção uma 

estratégia não farmacológica para o controlo da dor. Perguntei à mãe se a criança tinha 



feito alguma reacção às vacinas anteriormente inoculadas. Como nada contra-indicava 

segui para a administração. Pedi à mãe para sentar a menina de maneira a que estivesse 

bem segura e não direccionasse o olhar para a administração. Desinfectei a coxa 

esquerda, fiz uma prega na coxa, introduzi a agulha, inspirei por forma a ver se tinha 

atingido algum vaso sanguíneo, como não tinha, injectei o liquido que é composto por 

toxóide diftérico adsorvido (D), toxóide tetânico adsorvido (T), toxóide e subunidades 

de Bordetella pertussis (Pa), oligossacáridos ou polissacárido capsular de Haemophilus 

influenzae b, conjugados com uma proteína bacteriana (Hib) e vírus da poliomielite 

inteiros e inactivados (tipos 1, 2 e 3) (VIP). Retirei a agulha e coloquei uma compressa 

no local da inoculação. Coloquei a seringa e agulha no recipiente para cortantes e voltei 

para junto da criança. Esta apenas tinha esboçado uma reacção de gemido aquando a 

introdução do líquido e já se encontrava outra vez calma a brincar com a bula. De 

seguida a mãe mudou a menina de posição e repeti a operação anterior agora na coxa 

direita injectando o líquido que é composto por antigénio de superfície recombinante do 

vírus da hepatite B. Desta vez, a criança esboçou uma reacção logo aquando a 

introdução da agulha e chorou quando injectei o líquido. Depois de desperdiçar a 

seringa voltei logo para junto da menina falando com ela com o intuito de a acalmar. 

Parece que surgiu efeito uma vez que a criança concentrou-se nas minhas palavras e 

regressou à brincadeira dando-me a bula. Informei a mãe que ambas as vacinas 

poderiam fazer reacção local como dor, rubor ou edema e se assim fosse para colocar 

um pouco de gelo envolvido num pano por períodos de 10 minutos. A nível sistémico 

poderá ocorrer febre 24 ou 48 horas pelo que se acontecer deverá dar à criança Ben-U-

Ron. De seguida preenchi o Boletim de Vacinas com a data de administração, o nome 

do medicamento, o lote, carimbei e a enfermeira rubricou. Depois o registo no SINUS. 

Perguntei à mãe se tinha alguma dúvida ou algo que quisesse esclarecer. Foi marcada a 

próxima consulta e mãe e filha voltaram para a sala de espera esperando a consulta 

médica. 

A criança de 5 anos foi realizar o exame global de saúde pois este ano faz 6 anos 

e vai ser matriculada na escola. Uma menina bastante comunicativa e simpática. 

Quando chegou a altura das vacinas disse-lhe o que iria fazer perguntando-lhe se se 

lembrava da última vez que tinha sido vacinada. Ela disse-me que não e eu disse-lhe que 

não se lembrava porque não tinha doído. Perguntei-lhe se alguma vez tinha sido picada 

por uma mosca porque era o que iria sentir era semelhante. Disse-lhe ainda que com as 



vacinas o seu organismo iria ficar mais resistente às doenças. A menina não mostrava 

sinais de receio mesmo perante as seringas. Administrei duas vacinas. No braço 

esquerdo na região do deltóide administrei a vacina tetravalente contra a difteria, o 

tétano, a tosse convulsa e a poliomielite (DTPaVIP) que é composta por toxóide 

diftérico adsorvido (D), toxóide tetânico adsorvido (T), toxóide e subunidades de 

Bordetella pertussis (Pa) e vírus da poliomielite, inteiros e inactivados (tipos 1, 2 e 3) 

(VIP). No braço direito na região do músculo deltóide administrei a segunda dose da 

vacina trivalente contra o sarampo, a parotidite epidémica e a rubéola (VASPR) que é 

composta por vírus vivos atenuados do sarampo, da parotidite epidémica e da rubéola. 

Administrei ambas as vacinas com a menina sentada pedindo-lhe para não fazer força 

nos braços. A criança não dificultou em nenhum momento a minha acção. Depois de 

administradas as vacinas disse-lhe que se tinha portado lindamente e estava pronta para 

ir para a escola porque era bastante forte. Utilizei o reforço positivo pois de acordo com 

as aulas teóricas é muito importante para a criança ser reconhecida pelos seus sucessos, 

aumenta até a auto-estima e o momento da vacinação será olhado com uma conotação 

não negativa. 

Ao realizar esta acção senti-me bem, confiante e contente por ter atingido mais 

uma etapa no meu percurso como aluno em direcção à vida profissional. Penso que 

correu bem a minha abordagem às crianças e utilizei os conhecimentos sobre a 

comunicação adquiridos nas aulas teóricas e teórico-práticas para ambas as idades. A 

técnica em si também correu bem assim como os respectivos registos. Confesso que 

ainda decorei o cronograma do PNV, mas penso que não é esse o objectivo até porque 

sempre que necessitarmos podemos consulta-lo fazendo parte do decorar o tempo e a 

experiência. Algo que posso dizer que ainda não consigo fazer sem a ajuda da 

enfermeira é o registo das vacinas no SINUS.  

Mesmo sabendo da importância deste programa, é difícil perceber porque foi 

criado um programa tão difícil de trabalhar. É também algo que só com o tempo e 

experiência se pode trabalhar na plenitude. 


