
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 

A situação que relato agora ocorreu durante a segunda semana de estágio de Saúde 

Mental, que efectuei no 3º ano na clínica XXXX do XXXX. A situação em concreto, 

reporta-se à primeira actividade implementada por mim a um utente, no âmbito do 

conjunto de actividades programadas por mim para trabalhar a capacidade cognitiva 

(atenção e memória), de três utentes. O senhor em questão, o Sr. A.R. tinha sido por 

mim seleccionado por perfazer os critérios de inclusão por mim definidos – manutenção 

de capacidades auditivas e visuais, conseguir locomover-se sozinho ou com ajuda 

parcial, não estar a ser seguido por outros colegas e com algum défice cognitivo ao nível 

da memória, recente ou imediata, e/ou atenção. Era o primeiro senhor dos três utentes 

que tinha previsto, que ia realizar a primeira actividade programada – “emparelhamento 

de figuras”. O Sr. A.R não se mostrou a princípio muito interessado e disponível para 

participar, mesmo após explicar os objectivos de intervenção. Ficou mais disposto 

depois de lhe dizer que se tratava de um “jogo de cartas”. Entrou na sala sentou-se e 

incentivei-o a começar. Iniciei a cronometragem do tempo para avaliar o tempo que 

demorava a completar o emparelhamento dos oito pares. Começou a virar as cartas, 

duas a duas, a fim de tentar encontrar os pares. Virou as duas primeiras da fila. Eram 

diferentes. Virou as duas seguintes. Diferentes também. Virou as terceiras duas que 

também eram diferentes, e assim prosseguiu. Após cerca de um minuto em que virou 

sempre pares seguidos de cartas diferentes, dei-lhe alguma orientação no sentido de 

experimentar duas cartas que aleatoriamente, que não estivessem seguidas. O Sr. A.R 

assim o fez, contudo sem resultado. Não conseguia emparelhar as cartas, pois nunca se 

lembrava onde estava situada a correspondente, que anteriormente tinha visto. Apesar 
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de estar relativamente atento e concentrado no jogo, este facto denotou algum défice 

acentuado ao nível da memória imediata, de tal modo que, não memorizava o cartão 

correspondente, nem que o cartão tivesse sido a última carta virada. Sumarizando, o 

utente demorou cerca de dez minutos a completar o jogo, necessitando de bastante 

orientação (Ex: então Sr. A.R qual desta fila era o cartão correspondente para este?) 

para emparelhar as dezasseis figuras, algo que, seria feito em menos de um minuto e 

sem orientação, por uma pessoa sem défice a nível cognitivo. 

 

2 – No sucedido, em que consistiu para si o problema? 

Estando a estagiar pela primeira vez numa unidade deste género e a ter o primeiro 

contacto com utentes com patologias do foro mental, impressionou-me bastante esta 

experiência. Impressionou-me o facto do Sr. A.R não ser capaz de identificar o cartão 

correspondente da figura, que tinha acabado d e ver à cerca de dez ou quinze segundos. 

Na altura perguntei-me como seria possível não se lembrar qual o cartão da figura que 

tinha acabado de ver. Uma pessoa com as capacidades cognitivas minimamente 

mantidas não teria qualquer dificuldade em fazê-lo. No entanto, este utente, cuja 

memória imediata parece estar em défice acentuado, não fora capaz de fazê-lo, sem 

orientação da minha parte. Perante isto, fiquei sensibilizado e ainda mais motivado para 

continuar com o programa de actividades definido, pois fiquei com a expectativa de que 

possa ajudar este e outros utentes, a melhorar algumas capacidades cognitivas, ou pelo 

menos, retardar o avanço gradual destas limitações derivadas do envelhecimento e já de 

um processo demencial progressivo. 

 

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

não ter feito? 

 

4 – Que sentimentos tem relativamente ao acontecido?  

Senti-me um pouco frustrado e inseguro ao início perante a recusa do utente em 

colaborar. Senti que não iria ser capaz de pôr o meu projecto em prática. No entanto, 

estes sentimentos levaram-me a arranjar estratégias para convencer o utente a participar, 

como por exemplo, dizer-lhe que se tratava de um “jogo de cartas”. Durante a 

experiência fiquei ainda surpreso pelo facto de o utente ter conseguido identificar pelo 

nome todas as figuras dos cartões à excepção de uma, o avião (facto que achei curioso, 

possivelmente já vira a passar no ar mas não soubera identificar de que se tratava). 
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5 – O que foi bom ou mau na experiência? Porquê? 

Esta actividade foi uma experiência muito boa. Sendo a primeira actividade do género 

que fiz nesta área da enfermagem, permitiu-me representar o papel de prestador de 

cuidados. Pude pôr em prática o que tinha planeado, tendo tido um “feedback” positivo, 

que gerou em mim expectativas bastante boas quanto ao sucesso do objectivo 

terapêutico do conjunto de intervenções e desejo de continuar. É de salientar que, os 

aspectos menos positivos desta experiência se prenderam apenas com aspectos formais 

do planeamento da actividade. Alguns aspectos como: os itens a avaliar na execução da 

actividade por parte do utente, não foram formalmente enumerados, tendo sido no 

entanto, pensados e registados; e a formulação do procedimento a adoptar não foi 

também bem estruturada, tendo alguns aspectos surgido naturalmente ao longo da 

actividade (como por exemplo, o tipo de orientação a dar ao utente, ao ver que este não 

consegue emparelhar as cartas). 

 

6 - Que sentido atribui à situação? 

Esta experiência, para além de me ter sido o primeiro contacto com actividades 

terapêuticas no âmbito da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, permitiu-me 

constatar pela primeira vez com clareza, por observação directa, alterações mentais 

numa pessoa, neste caso, défices cognitivos de um utente. Foi, por isso, uma situação 

importante, no sentido que gerou vários sentimentos e também reflexões. 

 

7 – Que consequência teve a sua acção? 

Esta primeira actividade, a mais marcante e geradora de sentimentos e reflexões de todo 

o estágio, bem como as realizadas com os outros dois utentes, permitiram-me 

perspectivar que estes utentes podiam ter benefícios terapêuticos com a realização do 

conjunto de sessões, no que toca a estimulação cognitiva da memória imediata e recente 

e também da atenção e concentração. Foi uma sessão da qual creio o utente ter tido 

benefícios.   

 

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

possíveis ou desejáveis? 
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Após reflexão não me apercebi de aspectos, durante a minha interacção com o utente 

que pudesse modificar para melhorar a minha intervenção. 

 

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

Houve aspectos tais como: os itens a avaliar na execução da actividade por parte do 

utente, que não foram formalmente enumerados, tendo sido no entanto, pensados e 

registados; e a formulação do procedimento a adoptar que não foi bem estruturada que 

pretendo melhorar em actividades semelhantes futuramente. 

 


