
 

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 acontecimento que me marcou mais após ter terminado o 3ºano, foi 

no âmbito  do Ensino Clínico de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. 

Ocorreu a 10 de Maio, quando fui “visitar” a equipa comunitára de Lisboa, 

pertencente ao Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital XXXX. 

 Inicialmente foi-me explicado pela enfermeira responsável no que 

consiste concretamente esta equipa comunitária e quais os seus objectivos.  

 Ao longo da manhã, a enfermeira apresentava-me os utentes antes de 

eu os conhecer pessoalmente de forma a que me sentisse mais informada 

sobre determianda pessoa. Todos os utentes que participaram na consulta 

tinham como objectivo a administração do neuroléptico injectável prescrito.  

 De entre muitos utentes que passaram pela consulta nesse dia, houve 

uma senhora em especial que me chamou a atenção pela sua história. 

Segundo a enfermeira, esta senhora tem três filhos, dos quais foram vítimas de 

abuso sexual pela própria mãe. Este foi um processo longo de identificar mas 

graças ao trabalho da equipa foi possível à enfermeira e à assistente social 

retirarem a filha mais pequena da mãe, a qual está actualmente numa escola 

interna. Para além desta história me ter apanhado de surpresa e não ter tido o 

tempo suficiente para a interiorizar, também a sua aparência descuidada e a 

falta de cuidados de higiene me impressionaram. 

 O que aconteceu realmente e o que acabou por me consituir um 

problema foi que não consegui deixar de pensar nas palavras que a enfermeira 



disse e inconscientemente fui incapaz de dialogar com a utente ao longo da 

consulta. 

 De facto foi uma história que me marcou muito, pois nunca pensei que a 

doença mental poderia levar a pessoa a cometer tais actos aos próprios filhos. 

É sem dúvida uma história triste. É algo que me ultrapassa e por mais que 

queira existe algo em mim que não aceita nem concebe tal, como justificação. 

Sei, que para ser uma boa profissional de saúde, nomeadamente 

enfermeira, todos os estigmas, preconceitos e juízos de valor são 

automaticamente postos de lado. Mas na minha ignorância e inexperiência 

nunca tinha percebido que tal comportamento fosse uma possível 

consequência de uma alteração da saúde mental na pessoa. 

 Durante os cinco minutos de consulta ( talvez fosse a consulta mais 

pequena realizada pela enfermeira), não consegui pronunciar seja o que fosse, 

para além de um bom dia, a minha cabeça parecia estar a ser bombardeada 

com informação que já deveria ter sido arrumada logo ao inicio. Não me foi 

possível estabelecer uma relação terapêutica com a senhora, e nesse sentido 

sinto-me frustrada e imcompetente por não o ter feito.   

 No geral foi uma experiência positiva. Consegui perceber toda a 

dinâmica das consultas da equipa comunitária de Lisboa, bem como o trabalho 

que é feito com os doentes e as sua famílias ou outros cuidadores, sobre a sua 

doença mental, com o objectivo de melhorar a adesão ao tratamento , e 

diminuir o risco de descompensação clínica. Com esta nova situação apercebi-

me que há uma estruturação de planos de suporte individualizado para cada 

utente. 

 Apesar da história em si ser realmente catastrófica e perturbadora, 

penso que serviu para eu crescer tanto a nível pessoal como profissional, 

encarando estas novas situações como pontos de partida para a prendizagem. 

 Aquilo que de facto retiro primordialmente do que se passou, é que “nós” 

os enfermeiros para além de sermos também seres humanos temos de reflectir 

e interiorizar toda a situação para depois poder intervir da melhor forma sem 

que com isso prejudiquemos o outro. É função da enfermeira proporcionar o 

contexto para o estabelecimento de uma relação de ajuda, mas neste caso, tal 

não aconteceu, devido à minha valência como ser humana ter-se sobreposto à 

competência como profissional de saúde. 



 Como já fui referindo anteriormente, a minha atitude perante esta 

senhora não foi a melhor, à qual eu devia ter-me dirigido no sentido de 

estabelecer uma relação empática e não consegui. O sentimento foi mais forte. 

Tenho consciência do que não consegui fazer, pois o papel da enfermeira 

passa também por ajudar o doente a descobrir quais as suas necessidades e 

os factores que o levam a ter aitudes negativas e quais os que contribuem para 

que ele tenha as positivas, num esforço de aumentar a sua qualidade de vida. 

 Numa próxima situação com certeza de que me será mais fácil 

interiorizar os acontecimentos e sentimentos para posteriormente poder agir. 

 Em suma, levo deste dia uma experiência gratificante e benéfica para o 

meu futuro tanto como aluna de enfermagem, bem como profissional.  


