
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 

Sim, no decorrer do ano lectivo, vivenciei várias situações que considero importantes no 

meu percurso académico e como futura profissional de saúde. A situação em questão 

decorreu durante o Ensino Clínico de Saúde Mental e Psiquiátrica, na XXXX. Logo na 

primeira semana de EC, no serviço VII onde estão internados doentes do sexo feminino, 

cuja patologia prevalente era a Oligofrenia, ocorreu uma situação um pouco “estranha” 

e talvez confusa para mim, daí que a considere significativa o suficiente para a retratar 

neste trabalho.  

A situação passou-se entre uma doente psiquiátrica e alguns alunos que ali se 

encontravam a realizar o seu EC, entre eles estavam presentes eu e a minha colega. O 

que aconteceu foi que a doente, a Srª. D. M.G. tinha uns chinelos (de plástico) calçados 

e que se rasgaram numa das pontas que o prendiam à sola, então uma das colegas (de 

outra escola) foi buscar fita adesiva para os colar. No fim de colados e quando a Srª. D. 

M.G. se deparou com adesivo nos chinelos, pediu uns chinelos novos mas como nos 

alunos não têm acesso aos pertences dos doentes, não foi possível ir buscar outros 

chinelos; então a doente começou a chorar, a gritar com toda a gente, mandou um 

chinelo contra uma colega, começou a dizer “palavrões” e quando alguém tentava 

aproximar-se dela para acalmar a situação, começava a morder-se a si própria. Perante 

aquela situação, instalou-se o pânico entre os alunos que ali se encontravam pois 

estávamos sozinhos no serviço uma vez que estaria no momento da passagem de turno 

que decorrera num outro piso.  
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2 – No sucedido, em que consistiu para si o problema? 

O problema, a situação foi para mim um momento de grande stress pois perante aquela 

situação desconhecida e tão “agressiva” e inesperada, senti-me “desarmada. Uma vez 

que a situação aconteceu com uma doente oligofrénica, não foi esse o meu primeiro 

pensamento quando me deparei com a situação, pois não compreendia o porquê de todo 

aquela “alarido” por causa de uns simples chinelos de plástico, isto porque estavam 

todos preocupados com o comportamento da doente e não com aquilo que esta estaria a 

sentir naquele, centrámos no comportamento e não nas emoções daquela pessoa.  

 

3 - Como foi a sua actuação antes, durante e depois do evento? O que gostaria de 

ter, ou não ter feito? 

Antes da situação, não ocorreu nada de relevante pois nem me lembro ao certo o que 

estava a fazer, só quando ouvi os gritos e toda aquela confusão é que me dirigi para a 

sala de estar das doentes e assisti àquela situação. Foi então que me dirigi a uma das 

auxiliares que ali se encontravam e perguntei se era possível ir buscar uns chinelos 

novos à Srª. D. M. G. de modo a puder acabar com toda a sua agitação. Como não foi 

possível, limitei-me a observar a situação pois também tinha medo de abordar a doente. 

No dia seguinte, quando cheguei ao serviço, dirigi o olhar para a mesa da doente. 

Lembro-me que nesse dia não interagi com a doente com receio de esta reagir mal à 

minha presença.  

Em relação ao que gostaria de ter feito, agora que entendo um pouco mais sobre o 

doente oligofrénico, teria reagido de outra forma, teria adoptado outro tipo de 

comportamento, tal como foi referido anteriormente, teria de me centrar nas emoções, 

nos sentimentos da doente e não única e exclusivamente no seu comportamento.  

 

4 – Que sentimentos tem relativamente ao acontecido?  

Medo, receio, preocupação, algum pânico, impotente face à situação.  

 

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

O lado mau da experiência foi sem dúvida todo o ambiente que se proporcionou à volta 

e a inexperiência que me levou a adoptar um comportamento passivo face à situação. 
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O único lado bom foi o facto de puder tirar conclusões acerca da situação de modo a 

numa próxima vez, consiga adoptar um comportamento correcto, deixando os medos e 

receios de lado e ser activa no acto de cuidar do doente. 

 

6 - Que sentido atribui à situação? 

Penso que foi um marco importante no meu percurso relativamente ao mundo da 

Psiquiatria e do doente mental, pois foi a partir desta ocorrência que pude explorar um 

pouco mais do sentimento e da emoção do doente e a importância que aquela 

determinada situação para ele. 

 

7 – Que consequência teve a sua acção? 

Consequência propriamente dita acho que não teve mas poderia ter adoptado outro tipo 

de comportamento de modo a minimizar a agitação que se instalou naquele momento. 

 

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

consequências possíveis ou desejáveis? 

Realço o que foi referido na questão anterior, que poderia ter tomado outra 

atitude/comportamento face à situação em si, minimizando o sofrimento do outro e 

proporcionando-lhe bem-estar. 

 

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

Algo importante que aprendi na Psiquiatria foi: nunca contrariar um doente mental sem 

“negociar” a situação. E este foi o meu principal erro até ao momento em que mobilizei 

a situação para os sentimentos/emoções do doente. Tal como não se deve contrariar, 

também é importante não ser 100% permissivo, é importante encontrar o equilíbrio 

entre estas duas vertentes. Numa próxima situação semelhante, irei certamente dar toda 

a minha atenção à pessoa que carece de atenção e talvez de afectos (visivelmente 

perceptível nos doentes com oligofrenia), tentando solucionar o seu problema/situação 

tentando dar um pouco das duas vertentes acima mencionadas.  

 


