
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). 

   

A referida consulta teve lugar na manhã de 3ª feira da presente semana, 

encontrando-me eu na companhia da enfermeira XXXX no gabinete de saúde infantil. 

Ora, durante a manhã tivemos oportunidade de realizar e levar a cabo diversas consultas 

de enfermagem de saúde infantil, avaliando diversas crianças, interagindo com elas e 

com os próprios pais, aconselhando e orientando-os de modo a que estes consigam dar 

resposta às necessidades individuais dos seus filhos, para que estes cresçam e se 

desenvolvam duma forma natural e saudável. A certa altura recebemos a visita de um 

menino lactente de 4 meses, (o menino L.), que vinha acompanhado pela sua mãe. Esta 

família é já seguida pela enfermeira XXXX há alguns meses, que os acompanha 

enquanto Enfermeira de Família; pelo que a enfermeira deu-me logo a entender que se 

tratava de uma família um pouco diferente daquelas que eu tinha conhecido até então, 

com algumas especificidades. Inicialmente não percebi exactamente do que se tratavam 

essas “especificidades”, mas logo percebi com o desenrolar da consulta. Ao entrarem 

apercebi-me do aspecto pouco cuidado da mãe, que trazia o seu bebé ao colo; esta 

falava duma forma rápida, despachada e como que querendo abreviar a consulta, dando 

sinais de que estava efectivamente com pressa. Quanto ao menino L. este apresentava-se 

muito pouco comunicativo e com um aspecto grosseiro e bem nutrido. Ultrapassadas as 

formalidades iniciais comecei com a avaliação dos parâmetros físicos e de 

desenvolvimento, tentando ao máximo interagir com aquela criança, fitada pelo olhar 

atento da mãe, que de alguma forma supervisionava tudo o que eu estava a fazer. 

Tratava-se de facto de uma criança com bom desenvolvimento estato-ponderal, em 

relação àquilo que se considera ser a “normalidade”, com percentis entre 90 e 95. 



Contudo, apercebi-me de um fraco desenvolvimento psicomotor. Quando a questionei 

sobre a alimentação do menino L. a senhora respondeu-me que lhe dava de tudo e que 

estava mais que na idade de comer de tudo. Fiquei um pouco estupefacta com aquela 

resposta e penso que esse espanto foi visível no meu fácies. Olhei para a enfermeira, 

que também ela ficou um pouco surpreendida com aquela informação. Tentei reagir de 

alguma forma e procurei perceber em que se traduzia aquele “de tudo”, questionando-a 

sobre o que concretamente aquela mãe dava de comer ao seu filho. Ela respondeu-me 

dizendo que o menino L. além de algumas refeições de leite artificial, comia já sopa de 

legumes com carne e peixe triturado, comia açorda, canja, quase todos os tipos de fruta, 

iogurte natural, purés de batata, cenoura, com excepção do ovo. Em suma, aquele bebé 

de 4 meses fazia já uma alimentação diversificada, tendo inserido alimentos que só 

deveriam ser introduzidos mais tardiamente, quando o seu organismo estiver mais 

adaptado e suficientemente desenvolvido para os assimilar. A enfermeira nessa altura 

assumiu a situação, manifestando a sua opinião relativamente ao assunto, tentando 

mostrar-lhe que era muito cedo para o L. estar já a comer alimentos com glúten, com 

sal, açúcar, e até mesmo purés, carne, peixe, etc., estes alimentos introduzidos tão 

precocemente e nesta etapa do seu desenvolvimento podem ser demasiado complexos e 

prejudiciais para o organismo do mesmo. Contudo a mãe assumiu uma postura de 

negação, dizendo que no filho dela mandava ela e portanto não iria ceder nem atender a 

quaisquer recomendações feitas pela enfermeira. A enfermeira tentou acima de tudo 

manter a calma e falar de forma clara e perceptível, argumentando para tentar convencer 

de alguma forma aquela mãe, que se mostrava tão renitente à mudança. Nada do que 

disséssemos iria fazer a senhora agir de outra forma que não aquela. Após algum tempo 

de conversa a senhora R. começou a abrir-se um pouco mais: então pude perceber que a 

senhora tinha dois filhos, de maridos diferentes; ambos os maridos a haviam 

abandonado assim que esta lhes disse que estava grávida; para além disso esta mãe 

havia sido vítima de maus-tratos, quando esteve grávida do menino L., entrando em 

depressão durante a gravidez. Actualmente esta senhora está desempregada e vive com 

ambos os filhos num apartamento que sofreu inundações recentemente e que está 

portanto em obras. O pai do menino L. não quer assumir a paternidade e a senhora está 

a passar por um período de dificuldades económicas. Em suma, como se percebeu esta 

família está a passar por um momento de crise, tentando sem quaisquer ajuda, 

reconstituir-se e atingir uma nova estabilidade.  



Após este momento em que ficámos a conhecer um pouco mais de toda a 

situação desta família, procedi então à vacinação da criança, administrando-lhe as 

vacinas dos 4 meses (VIP, DTP, Hib), tendo o L. reagido com um choro vigoroso de 

dor, sendo depois consolado pela mãe.  

No final da consulta a enfermeira aproveitou (porque poderia não voltar a ter 

uma nova oportunidade) para tentar marcar uma consulta de revisão pós-parto para o 

seu médico de família, ou pelo menos, uma citologia de modo a que esta fosse 

acompanhada e seguida, no sentido do despiste de possíveis complicações a nível 

ginecológico. A senhora R. alegou que não queria ser vista por ninguém porque tinha 

ficado deformada após o parto, dizendo que talvez aceitasse, numa próxima 

oportunidade, apenas se fosse a enfermeira Joana a fazer o exame. E assim terminou a 

consulta de enfermagem, com a marcação da próxima consulta de saúde infantil e de 

vacinação para o menino L.  

Pelo que se pôde perceber trata-se de uma situação bastante complexa, 

despoletando-me diversas reacções e sentimentos. Inicialmente senti-me um pouco 

intrigada quando a enfermeira me informou que se tratava de uma família um pouco 

“diferente”, mas logo satisfiz essa curiosidade. Depois, vi-me confrontada com uma 

sensação de controlo enquanto avaliava o menino L. pois tinha a mãe bastante 

apreensiva observando cada movimento que eu fazia; tornando-se até um pouco 

desconfortável para mim. Estranhei a forma agressiva com que a senhora R. se nos 

dirigia, sendo que o seu não-verbal denunciava a sua atitude defensiva. Tal facto fez-me 

sentir um pouco incomodada e até pouco à vontade. Contudo apesar disso tentei ser o 

mais empática possível, quer para o menino L., quer para a mãe, de modo a que a 

consulta corresse da melhor forma possível. A comunicação, quer verbal, quer não 

verbal tornou-se um elemento-chave nesta consulta. Era importante que acima de tudo 

aquela mãe se abrisse connosco e falasse das suas preocupações e apreendesse as 

informações que lhe queríamos transmitir. Depois, fiquei absolutamente perplexa 

quando a senhora nos confessou o tipo de alimentação que fazia ao seu filho, pareceu-

me um pouco precoce e por momentos apenas o meu não-verbal reagiu; olhei atónita 

para a enfermeira que também ela ficou surpreendida. Senti-me um pouco confusa por 

instantes, mas logo a enfermeira reagiu, deixando-me um pouco mais confortável e 

menos apreensiva. Questionei-me sobre as razões que a levariam a ter tal atitude face à 

alimentação do seu filho, até porque até à data só tinha estado com mães que 

respeitavam criteriosamente os tempos preconizados para a introdução de cada 



alimento. Esta mãe era completamente o oposto de tudo o que tinha visto até então. 

Tudo isto fez-me sentir confusa e até preocupada sobre qual a melhor postura a assumir 

nestas situações; nesse sentido senti-me mais aliviada por estar acompanhada pela 

enfermeira, que saberia certamente melhor do que eu lidar e contornar a situação. 

Depois de todo este momento de tensão fiquei contente por a senhora começar a abrir-se 

perante nós e a dar-nos informações preciosas sobre aspectos cruciais da sua vida e do 

seu filho. Por momentos aquela mãe tinha-se rendido e conseguido abrir-se um pouco 

mais, dando-nos conta das suas maiores preocupações. No entanto apercebi-me que 

todo o aconselhamento que tivemos o cuidado de fazer no sentido dela perceber o que é 

certo do que não é relativamente à alimentação, foi em vão, o que me causou algum 

pesar.  

Efectivamente esta experiencia constituiu-se dum modo geral bastante 

complexa, tendo extraído dela predominantemente aspectos positivos. Assim, penso que 

foi muito positivo antes de mais o facto de estar acompanhada pela enfermeira Joana, o 

que é sempre uma mais-valia, pois como profissionais saberão melhor do que ninguém 

reagir e agir perante situações semelhantes. Para mim foi muito importante que ela 

estivesse presente pois de outra forma não conseguiria estar à altura da situação. Por 

outro lado, apesar de a situação encerrar em si todo um conjunto de questões com 

conotação predominantemente negativa, permitiu aperceber-me e estar alerta para esta 

problemática e desperta para questões sociais, éticas e deontológicas da nossa profissão. 

Perceber que muitas vezes a realidade é bem diferente daquela que queremos que seja, 

pois nem todos os pais conseguem dar resposta às necessidades dos seus filhos, talvez 

por condições sociais e/ou económicas deficientes ou às vezes por simples estilos ou 

opções de vida. Levou-me a perceber como o enfermeiro pode agir nestas situações, 

naquilo que ele deve dizer; de facto não podemos obrigar os pais a seguir à risca aquilo 

que lhes dizemos. Foi positivo que a senhora R. a certo ponto tenha sido capaz de se 

abrir um pouco mais e contar um pouco da sua história e falar-nos um pouco das suas 

preocupações; foi de facto importante aquele voto de confiança da sua parte e permitiu-

nos compreender melhor aquilo por que passou, a forma como vive e até aquilo que a 

preocupa. Esta experiencia possibilitou-me igualmente o treino de competências 

relacionais e de comunicação, quer com o menino L., quer com a mãe (senhora R.).  

Relativamente aos aspectos menos positivos da experiencia, há a referir o facto 

de a senhora R. se ter mostrado sempre tão agressiva nas respostas, e inicialmente tão 

pouco colaborante, descartando toda a informação que lhe era transmitida por nós no 



decorrer da consulta. Depois pode-se destacar ainda o facto de, efectivamente, o menino 

L. fazer uma alimentação desadequada ao seu estadio de desenvolvimento: constitui-se 

de facto um aspecto preocupante pois possivelmente este lactente está já a sofrer 

consequências dessa alimentação, por manifestar percentis acima da média. Por fim 

pode-se enumerar ainda a ausência de comportamentos de saúde por parte da senhora 

R., que se mostrou sempre muito pouco interessada em fazer vigilância de saúde. Estes 

comportamentos podem ter também eles consequências nefastas e até pôr em risco o seu 

bem-estar e a sua saúde. 

Analisando agora um pouco a situação, existem vários aspectos que se 

constituíram bastante relevantes nesta experiencia e que é necessário ressalvar. Um 

deles prende-se com a atitude pouco amigável daquela mãe que chegou à consulta com 

um ar bastante contrariado. É essencial sermos perspicazes e tentar, mediante uma 

atitude empática, levar a cabo a consulta, orientando, aconselhando, no sentido de 

passar a informação duma forma clara e congruente aos pais, de modo a que eles 

percebam e a apreendam, para poderem ir ao encontro das necessidades dos seus filhos, 

acompanhando o seu crescimento e desenvolvimento da forma mais adequada. 

Concretamente nesta situação e perante uma mãe aparentemente tão preocupada e 

atenta, seria de esperar uma atitude diferente face à introdução adequada dos alimentos 

ao seu filho. Nem eu nem a enfermeira percebemos o porquê daquela atitude. Talvez 

seja por problemas económicos ou até por simples indisponibilidade, contudo não 

conseguimos perceber exactamente o motivo de tudo aquilo. Torna-se imprescindível 

que as mães se abram connosco, partilhem as suas preocupações, para de alguma forma 

as tentarmos ajudar, encaminhar ou pelo menos detectar precocemente a necessidade de 

um acompanhamento mais especializado, para um psicólogo, ou até para um assistente 

social. Devemos mostrar-nos sempre disponíveis, veicular até alguma flexibilidade e 

capacidade de adaptação, e, mediante avanços e recuos, tentar chegar a algum acordo 

com aquela figura significativa que é a principal cuidadora e responsável pelo seu filho.  

A alimentação é uma questão a que damos bastante ênfase nas consultas de 

saúde infantil, porque efectivamente é essencial. Cada alimento tem uma idade mais 

aconselhada e apropriada para ser introduzido. O regime alimentar do lactente deve ser 

adequado à sua idade no que se refere à composição, consistência, volume, modo de 

administração e horário das refeições, e portanto ajustado assim qualitativa e 

quantitativamente às suas necessidades nutricionais, sem carência nem excessos. É 

crucial que a mãe perceba estes princípios, tão importantes para a saúde do seu bebé. Se 



estes não forem respeitados podem advir daí problemas (como obesidade infantil), 

complicações, lesões e até alergias e portanto devemos pôr os pais cientes dos riscos 

que tal comportamentos podem ter. Contudo, não podemos obrigar a senhora R. a 

cumprir aquilo que é preconizado, são apenas recomendações e parte dos pais, como 

figuras responsáveis, cumprir ou não. Efectivamente, foi de louvar o esforço da 

enfermeira nesse sentido, procurando calmamente explicar tudo àquela mãe.  

Por outro lado, foi um pouco estranho quer para mim quer para a enfermeira, o 

facto de a senhora R. mostrar-se tão renitente em fazer a citologia. Pela forma como 

falou pareceu-nos que estaria possivelmente a esconder algo. Poderia também estar 

traumatizada com o que se passou com os seus ex-maridos e sentir vergonha do seu 

corpo; ou até poderia ser apenas e tão só, puro desinteresse pela sua condição de saúde, 

em detrimento da saúde dos seus filhos. Seria mesmo importante pelo menos fazer uma 

consulta de revisão de puerpério para se perceber ou detectar eventuais complicações do 

puerpério, sobretudo infecções, hemorragias, involução uterina, retorno a níveis 

anteriores de fertilidade, sinais vitais, etc. Esta consulta seria importante concretamente 

no caso desta senhora, no sentido se de avaliar também a sua condição psicológica, 

visto esta ter sofrido de depressão durante a gravidez e manter-se actualmente muito 

ansiosa. São todo um conjunto de aspectos que à primeira vista podem parecer 

insignificantes até para a senhora R., mas efectivamente não o são, podendo ser bastante 

importantes e conclusivos.  

Agora centrando-me um pouco em mim e no meu comportamento durante a 

consulta, penso que de um modo geral mostrei-me disponível e empática, tentando pôr a 

senhora à vontade pois percebi a sua postura pouco colaborante e se calhar até um 

pouco contrariada. Tentei comunicar o máximo possível com o menino L., estimulando-

o e interagindo com ele, não só com o intuito de o avaliar a vários níveis mas também 

para de alguma maneira a mãe sentir-se segura. Depois tentei procurar junto da mãe o 

máximo de informação possível, no sentido de complementar essa avaliação infantil e 

para além disso avaliar ao fim de contas o meio, o contexto e o próprio suporte familiar 

daquela criança. Como é obvio nunca podemos avaliar a criança por si só, descurando 

todos os seus sistemas que a rodeiam, agem e interagem directamente com e sobre ela. 

E aí a família assume-se de grande importância. Também o meio social e o próprio 

ambiente na qual a criança está inserida são cruciais e muitas vezes determinante no seu 

desenvolvimento psicológico e psicomotor. Um ambiente estimulante leva a um maior, 



melhor e mais rápido um desenvolvimento mental e psicológico. É importante que os 

pais percebam este aspecto e ajam em conformidade.  

Ora, penso que eu poderia ter tentado apurar mais informações junto da 

enfermeira antes da consulta para de alguma forma me preparar um pouco melhor e não 

ficar tão perplexa com determinadas reacções, posturas, e até comportamentos. Por 

outro lado poderia ter contido um pouco mais o meu não-verbal, que certamente 

denunciou imediatamente tudo o que eu estava a pensar e a sentir. Caso estivesse já 

alerta para este tipo de situações certamente a minha postura seria também ela diferente. 

De resto penso que quer eu quer a enfermeira tentámos tudo o que estava ao nosso 

alcance para tentar que a mãe percebesse alguns aspectos fulcrais da alimentação do seu 

filho e alterasse os seus hábitos de vigilância de saúde. 

Numa próxima oportunidade certamente tentarei controlar melhor o meu não-

verbal e saberei duma forma mais oportuna lidar com este tipo de situações, estando já 

mais desperta e atenta para este tipo de situações e não sendo portanto tão levada pelo 

inesperado. Por certo terei um maior à vontade em lidar com mães como a senhora R., 

tendo já algum discernimento para agir em conformidade com a situação. Seria até 

vantajoso planificar uma visita domiciliária com esta mãe, para poder em contexto, 

melhor avaliar, diagnosticar e actuar junto desta criança e até da própria família.  

 

 

 

 

 

 


