
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 aqui relato aconteceu em Abril, durante o Ensino Clínico de 

Enfermagem da Criança e do Jovem, que realizei no serviço de Cirurgia Pediátrica, do 

Hospital XXXX. Neste dia, pela primeira vez neste ensino clínico, prestei cuidados a 

uma criança, sendo responsável por esta, a criança tinha 5 anos, e irei aqui atribuir-lhe o 

nome fictício de Manuel. 

Durante o período da manhã, deste mesmo dia, o Manuel foi submetido a uma 

Uretroplastia, sob anestesia geral, para correcção de uma hipospádias coronal, tendo 

regressado ao serviço de cirurgia pediátrica por volta das 13h. Durante a passagem de 

turno foi referido que a criança tinha PCA e que ainda no bloco tinha feito 14 disparos 

em que desses apenas 2 tinham sido eficazes. Não sabendo o que era um PCA perguntei 

à Enf.ª em que consistia, ao que ela me explicou sumariamente, e junto do aparelho 

ensinou-me como funcionava.  

Esta situação despertou a minha atenção não só para as mais diversas formas de 

controlo de dor que possam existir, mas também levou-me a reflectir na importância que 

tem a avaliação e controlo da dor em pediatria, uma vez que, o principal objectivo de 

um enfermeiro em pediatria será prestar cuidados atraumáticos. Contudo apesar da 

importância que teve conhecer esta nova forma de controlo de dor, de alguma maneira 

acho que me levou a centrar muito no controlo farmacológico da dor, dando pouca 

relevância aos métodos não farmacológicos de controlo de dor, que mais tarde vi serem 

utilizados pela Enf.ª, que usou estratégias de distracção da criança, fornecendo a cada 
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uma das 2 crianças que se encontravam no mesmo quarto um boneco feito com uma 

luva e foi incentivado a interacção entre os dois. É importante referir que as 2 crianças 

têm idades iguais, o que facilitou a interacção entre ambas, uma vez que, se 

identificavam e pertencem ao mesmo grupo de pares. 

   

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

 Para mim o maior problema não foi a falta de conhecimento relativamente ao 

que era a PCA e como se utilizava, acho que o maior problema é não ter conseguido 

utilizar logo o controlo não farmacológico da dor e só tendo me apercebido disso após 

observar um Enfermeiro a fazê-lo, isto é, o maior problema foi de apesar de estar 

informada sobre isto, uma vez que o controlo da dor tem sido um tema abordado 

inúmeras vezes ao longo de todo o curso, não consegui adaptar imediatamente este 

conhecimento à prática. 

 

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

ter, ou não ter feito? 

 Antes do evento a minha actuação foi de interesse em saber o que era a PCA, 

contudo de desvalorização dos métodos de controlo não farmacológicos da dor, quando 

vi a enfermeira a dar as luvas as crianças apercebi-me que a distracção era muito 

importante para o controlo da dor e a partir daqui incentivei a brincadeira. Depois do 

evento realizei alguma pesquisa e uma reflexão sobre o sucedido e passei a dar mais 

importância ao controlo não farmacológico da dor. 

 

 4 – Que sentimentos tem relativamente ao acontecido?  

 Sinto que esta situação despertou em mim a importância da avaliação da dor e 

do controlo da mesma, sinto ainda que me levou a aprofundar o meu conhecimento 

nesta área. Apercebi-me ainda que a actuação de enfermagem nesta área tem uma 

enorme importância para toda a família mas sobretudo para a criança, reduzindo os 

medos e a ansiedade relacionada com a hospitalização. 

Por fim, sinto que este foi um acontecimento que me despertou para a importância de 

colocarmos em prática aquilo que aprendemos nas aulas teóricas.  

 

 5 – O que foi bom ou mau na experiência? Porquê? 
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Considero que esta foi uma experiência positiva, pois para além de me dar a 

conhecer uma técnica de controlo da dor que me era desconhecida, fez-me reflectir na 

importância da avaliação e controlo da dor nos clientes a quem presto cuidados, isto é, 

na importância de efectuar um histórico de dor, de modo a providenciar formas de 

controlo da mesma mais adequadas e individualizadas à criança em questão. 

 

 6 - Que sentido atribui à situação? 

 Esta situação levou-me a perceber a importância da avaliação e do controlo da 

dor. 

 

 7 – Que consequência teve a sua acção? 

 O facto de ter pedido informações sobre a PCA e posteriormente ter realizado 

algumas pesquisas sobre a mesma, fez aumentar o meu conhecimento teórico sobre os 

métodos de controlo de dor farmacológicos. A actuação da Enfermeira fez-me despertar 

para algo que estava a ignorar, esta minha acção de ignorar algo tão importante não teve 

consequências maiores pois a Enfermeira orientadora colmatou esta falha, mas teve uma 

consequência pessoal dirigir mais a minha actuação neste sentido que estava a ser 

ignorado. 

 

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

consequências possíveis ou desejáveis? 

O facto de a distracção não ter sido uma técnica pensada e iniciada por mim acho 

que foi um ponto fraco, mas penso que me ajudou a reflectir na minha acção, levando-

me a dizer que terei de fazer um maior investimento no controlo não farmacológico da 

dor. 

 

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

Numa próxima prestação de cuidados tentarei dar maior atenção ao controlo não 

farmacológico da dor do cliente. 


