
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). 

 

O incidente critico que irei relatar, ocorreu durante o Ensino Clínico de 

Enfermagem de Saúde Mental que decorreu na XXXX. 

Este incidente surgiu durante a admissão de um utente, que nesta clínica ocorrem 

às segundas-feiras, quinzenalmente. Após a admissão deste utente S. J., encaminhei-o e 

mostrei-lhe aquele que seria o seu quarto. No entanto, posteriormente e com a chegada 

de um outro utente, ainda alcoolizado, a equipa decidiu coloca-los no mesmo quarto, 

pelo facto de o Sr. J. estar abstinente acerca de 3 meses e ser uma ajuda para o outro 

utente, o que implicava que trocasse de quarto. Fui então informá-lo desta troca e ajudá-

lo na mudança de quarto mostrando-lhe o novo quarto e dizendo-lhe que iria dividir o 

quarto com o Sr. A.  

Nesta altura, a esposa do Sr. J. que acompanhou na mudança de quarto 

questionou de forma um pouco agressiva esta decisão da equipa, perguntando-me se 

sabíamos o que estávamos a fazer e que preferia que o marido ficasse noutro quarto 

porque o outro utente não seria uma boa influência para ele. Perante esta atitude da 

utente expliquei-lhe que a decisão tinha sido tomada por toda a equipa e que a iríamos 

manter porque o objectivo era que os utentes desenvolvessem entreajuda. Aproveitei 

também este momento para explicar algumas regras da instituição, nomeadamente o 

facto de os utentes não poderem permanecer nos quartos durante o dia e, como tal, o 

marido só ficaria “isolado” com o outro utente à noite. Para além disto, e pelo facto de 

nos termos apercebido que esta esposa tinha um sentimento de protecção relativamente 

ao marido, expliquei-lhe que o próprio tem de ter a responsabilidade de fazer as suas 

escolhas pessoais. 

Após este episódio relatei o sucedido ao enfermeiro do serviço que me deu 

feedback positivo em relação à minha postura. 



Nesta situação, o problema consistiu no facto da situação surgir de uma forma 

inesperada, já que estávamos apenas a fazer uma troca de quarto, e pela forma como a 

esposa do utente fez a abordagem, pois foi agressiva e, como que exigindo que 

trocássemos de quarto e que se o marido recaísse nos teríamos parte de culpa. 

No que respeita aos sentimentos, na altura do sucedido, fiquei surpreendido e 

nervoso, embora me pareça que tal não tenha passado para os utentes. Posteriormente, 

senti-me satisfeito pela minha prestação e pela minha assertividade, perante o sucedido. 

Considero esta experiência bastante positiva porque nos mostra como de uma 

situação banal pode surgir um “problema”, e obrigou-me a resolve-lo no momento e de 

forma autónoma. Para além disto, considero esta situação positiva, porque nunca tinha 

sido confrontado por um utente desta forma, pelo que constituiu-se como uma 

experiência nova na minha aprendizagem. 

Relativamente às consequências, penso as principais se relacionam com o facto 

de estes utentes perceberem que nos serviços existem regras que são iguais para todos e 

contribuiu para quer o utente quer a esposa perceberem, que todo o processo não é só 

feito por nós e que eles são parte integrante e activa em toda a recuperação. 

Penso que a minha actuação poderia ter sido diferente, nomeadamente se 

estivesse presente um enfermeiro, porque me sentiria inibido de tomar a iniciativa de 

esclarecer e explicar a decisão à utente. Isso teria consequências, pois não consistiria um 

momento de stress para mim, e na me permitiria uma intervenção activa. 

Se no futuro, voltar a surgir uma situação semelhante a esta, irei procurar de 

igual forma dar resposta à solicitação da utente explicando tudo o que for necessário, 

adoptando uma postura assertiva, mas também não agressiva. 


