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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). 

 

Seguindo o Ciclo Reflexivo de Gibs (CRG), irei descrever uma situação que se 

passou na enfermaria do serviço de XXXX do Hospital XXXX, na qual irei fazendo 

reflexões críticas. 

Durante o turno da tarde, no qual estava a prestar cuidados, deu entrada no 

serviço uma puérpera de etnia cigana. Após o acolhimento é realizada uma observação 

tanto da puérpera como do recém-nascido, observação essa que não presenciei a pedido 

da puérpera. De certo modo já esperava essa atitude, visto que faz parte da sua cultura e 

talvez da sua personalidade o incomodo de ser observada por homens. 

Durante o mesmo turno, o serviço foi avisado que as análises da puérpera 

revelaram HIV positivo. A puérpera e seu recém-nascido foram transferidos para um 

quarto individual, ficando assim em isolamento até confirmação definitiva. Durante a 

minha prestação de cuidados à puérpera e recém-nascido, a mesma questionou-me sobre 

a razão da sua mudança, à qual respondi que nada sabia e que posteriormente alguém a 

informaria. Visto que o resultado das análises não eram definitivos e o facto de essa 

informação não fazer parte das nossas competências, não lhe podia responder o que se 

passava. 

Posteriormente, o medico de banco vem ao serviço e prescreve a interrupção do 

aleitamento materno. Apesar de o recém-nascido já ter mamado (até à noticia das 

análises) e de apenas ser uma suspeita de infecção, foi interrompido aleitamento 

materno. Nessa mesma altura, a informação da interrupção à puérpera foi feita pelo 

mesmo médico. 

Não é fácil ser a fonte de informação mais próxima dos utentes, e sermos 

“bombardeados” com perguntas que não podemos responder mas que têm direito a 

resposta, é uma das partes mais difíceis na relação terapêutica entre enfermeiro e utente.  
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O facto de ter mentido ou omitido, visto que não poderia dar tal informação, 

deixa-me desconfortável e de consciência pesada. Apesar de manter a minha 

congruência nas relações de ajuda, a pessoa sabe que algo se passa e que não lhe dizem, 

o que pode criar alguma desconfiança na relação terapêutica.  

Numa futura situação semelhante terei como meta arranjar estratégias para não 

mentir (contudo, sem comunicar o que não me compete) como exemplo – “apenas o Sr. 

doutor a poderá responder”. 

A probabilidade de transmissão da infecção através da amamentação é cerca de 

15%, constitui um risco muito grande ao recém-nascido, mas neste sentido perde-se um 

factor muito importante para o desenvolvimento do recém-nascido, o attachment 

(vinculação). Visto não haver confirmação definitiva de HIV, não foram feitos os 

cuidados/ensinos no sentido de promover a vinculação e/ou prevenir o afastamento 

dessa estreita relação (mãe-filho). Quando viesse os resultados definitivos: se positivo, a 

promoção da vinculação a meu ver, seria uma das intervenções prioritárias, para alem 

dos ensinos e intervenções relacionadas com o HIV e actividades de vida; se negativo, 

explicávamos que por suspeita de uma infecção (não sei se deveríamos especificar, visto 

que poderia causar alguma sensibilidade à puérpera) foram tomadas aquelas medidas, 

mas para não se preocupar que afinal era um falso positivo. 

 


