
 

 
 

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). 

 

1º DESCRIÇÃO – O que aconteceu?   

A situação que passarei de seguida a descrever passou-se na 

primeira semana de Ensino Clínico, aquando a integração no serviço. 

Tratou-se de uma semana atribulada do ponto de vista físico e 

psicológico, contudo bastante rica em experiências e em momentos de 

aprendizagem. Confesso que era com inúmeras expectativas que 

ambicionava assumir o papel de cuidador em contexto de saúde mental e 

psiquiátrica. Estas expectativas deviam-se, fundamentalmente, ao facto 

de considerar os cuidados no âmbito da psiquiatria bastante interessantes 

e singulares, contudo ainda muito desconhecidos para mim. Ironicamente 

ou não, as expectativas foram fortemente superadas logo no primeiro dia 

e fui confrontado com um conjunto de experiências inéditas e que 

premeditavam o restante EC. Gostaria de salvaguardar a nota de que a 

situação que passarei de seguida a descrever foi uma simples interacção 

ocasional que se traduziu numa surpreendente e espectacular experiência 

profissional e de vida e pretende em pequena escala espelhar o tipo de 

acontecimentos presenciados e vividos naquele serviço. 

 Como recém – chegado ao local senti  a obrigação ética e moral de 

me apresentar a todas as pessoas com quem iria trabalhar nas restantes 

cinco semanas, inclusive aos doentes. Foi então que ao tentar falar com a 

Sr.ª D.ª F. senti as primeiras dificuldades de comunicação impostas por 

uma perturbação psiquiátrica. Ao aproximar-me percebi que a utente se 

encontrava bastante sedada e portanto, dormitava por momentos. Ainda 



 

 
 

assim, decidi sentar-me ao lado dela para a despertar temporariamente e 

conversar um pouco. Tive bastantes dificuldades para a acordar e para a 

manter minimamente vígil  para me responder. Em poucos segundos de 

comunicação apercebi-me de que a Sr.ª apresentava um surto psicótico 

em fase produtiva com actividade delirante de auto – referência e 

aparente actividade alucinatória. Apresentava desorientação espacial,  

temporal e alopsíquica, contudo encontrava-se orientada 

autopsiquicamente. Perante o facto, ao mesmo tempo que ouvi a utente 

sem a interromper, aceitando e validando o que dizia reportava-a ao 

“aqui e agora” com perguntas e informações simples na esperança de 

obter algum pensamento lógico da sua parte. Infelizmente, esta tentativa 

tornou-se infrutífera.  

 

2º SENTIMENTOS – O que estou a pensar e a sentir? 

 Confesso que foi com alguma perplexidade que me confrontei com 

tal situação. Afinal de contas, foi a primeira vez que lidei directamente 

com este tipo de obstáculos comunicacionais e com estas perturbações. 

Durante toda a experiência senti um conjunto de sentimentos que 

surgiram de forma cíclica e súbita.  No início do contacto tive algum 

receio do que o contacto podia despertar em mim e na utente, senti 

também alguma impotência e até passividade perante as dificuldades que 

se apresentavam. No decorrer da interacção e com a minha insistência 

consegui reprimir os sentimentos iniciais e delinear um breve plano de 

acção para os minutos seguintes descriminando o tipo de abordagem de 

que me iria servir.  Auto – congratulei-me por este momento de 

racionalidade e pela minha iniciativa. Aos poucos fui desenvolvendo 

sentimentos de auto – confiança e segurança que me encorajaram a 

permanecer junto da utente sem desistir à primeira dificuldade. Contudo, 

e devido em grande parte ao insucesso da minha intervenção readquiri os 

sentimentos iniciais:  frustração, impotência e tristeza perante a situação. 

 

3º AVALIAÇÃO – O que foi bom e mau na experiência? 

 Aquilo que considero bom nesta experiência foi o facto de ter 

vivido uma experiência tão rica logo nos primeiros contactos com os 



 

 
 

utentes. Outro lado positivo desta experiência foi ter-me ajudado a 

evidenciar e compreender algumas das minhas dificuldades, 

nomeadamente no relacionamento com este tipo de doentes e no 

estabelecimento de contacto com eles, permitindo-me também desde já 

estar mais atento a este tipo de patologias e a este tipo de dificuldades. 

O lado negativo foi o facto de, devido à minha inexperiência, 

poder não ter actuado da maneira mais correcta, sendo o meu 

desempenho fraco. Contudo, esta experiência leva-me também a ficar 

mais desperto para futuras situações e para trabalhar mais activamente 

neste sentido. 

 

4º ANÁLISE – Que sentido posso encontrar nesta experiência? 

Aquilo que posso concluir é que os comportamentos que presenciei 

nesta senhora, apesar de normais do ponto de vista psicopatológico, são 

extremamente dolorosos para si  e apercebo-me do quanto é difícil ,  por 

vezes, corresponder às expectativas e exigências deste tipo de problemas. 

Apercebi-me da grande responsabilidade que o enfermeiro acarreta e das 

múltiplas facetas relacionadas com o utente a que este tem que dar 

atenção: não só considerar a patologia, mas toda a sua globalidade que se 

encontra comprometida devido ao facto das suas capacidades superiores 

não estarem garantidas. Neste contexto, é importante que o enfermeiro 

tenha sempre em mente os seus limites enquanto profissional, saiba 

analisar as situações e pedir ajuda sempre que não lhes saiba dar resposta 

e, bastante importante, se guie sempre pelas regras que orientam a 

profissão de enfermagem.   

 

5º CONCLUSÃO – Que mais poderia ter feito? 

 Esta experiência demonstrou-se um grande desafio pela sua própria 

natureza e pelo momento em que surgiu. Julgo ter feito o necessário 

dentro do que o contexto e as minhas capacidades permitiram. Ainda 

assim, considero que há sempre algo que se pode melhorar ou acrescentar 

quando o objectivo não é alcançado. Nesta situação talvez tivesse sido 

facilitador esperar que o estado da utente ficasse mais estável e mais 

compensado antes da abordar ou recolher previamente informações sobre 



 

 
 

a situação clínica da utente junto dos enfermeiros. Ainda assim, senti-me 

satisfeito e realizado pelo tipo de experiência que vivi e a forma como a 

abordei. 

 

6º PLANEAR A ACÇÃO – O que irei fazer de futuro?  

 De futuro tentarei melhorar a minha comunicação com os doentes, 

sendo cauteloso nas abordagens que efectuo e mais seguro nas minhas 

respostas. Tentarei estar mais atento à maneira como os enfermeiros do 

serviço abordam e lidam com estas situações, bem como à maneira como 

lhes respondem, de forma a encontrar estratégias que possam ser úteis 

para mim. Além disso, penso que poderei também partilhar com alguns 

dos meus colegas estas minhas experiências e perceber como eles 

actuam/actuariam em situações idênticas. 

Gostaria ainda de ler artigos/livros sobre comunicação com doentes 

com estas perturbações, pois penso que também me ajudaria bastante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


