
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 

No dia em que ocorreu a interacção que vou descrever, eu e a Enfª I. estávamos no SO. 

A menina C. de 4 anos chegou ao serviço, acompanhada pelos seus pais, devido a 

queixas de febre e vómitos.  

Na entrada para o SO, eu recebi as informações da colega, acerca da C. que tinha estado 

em maca, e de seguida, fui apresentar-me à C. e aos seus pais, juntamente com a Enfª I.. 

Sendo que, após esse momento, apresentámos o serviço e clarificámos as regras e o 

funcionamento do mesmo.  

A C., que tinha estado em maca algum tempo, tinha vindo ao cólo do pai até à sua 

unidade, e dado o adiantado da hora (turno da noite), esta aninhou-se na cama 

preparando-se para dormir. Logo de seguida, o pai referiu que iria ser ele a permanecer 

o resto da noite com a C., mas antes teria de se ausentar para levar a mãe da C. a casa, 

assegurando que voltaria o mais rápido possível. Perante esta situação garantimos aos 

pais da C. que estaríamos a acompanhá-los durante o turno da noite, e que até ao seu 

regresso do pai da C., estaríamos mais vigilantes em relação à C.  

Eu e a Enfª I, ficamos junto da C., colocando-a sobre monitorização, e fazendo uma 

avaliação inicial do seu estado, ao mesmo tempo que tentávamos colocá-la mais à 

vontade. 

Passado alguns momentos, foi necessária a intervenção da Enfª I. na sala de tratamentos, 

e eu acompanhei a Enfª I., ajudando-a na preparação para um procedimento invasivo 

que era necessário fazer à criança M.. Durante esse momento a auxiliar veio dizer-nos 

que a menina C. tinha vomitado novamente, e que estava sentada na cama não querendo 
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deitar-se. Eu achei que, não sendo imprescindível na ajuda que prestava à Enfª I., 

deveria ficar com a C. tentando minimizar os possíveis stressores presentes na sua 

situação.  

Ao deslocar-me para junto da C., lembrei-me de levar junto comigo um livro infantil. 

Cheguei, perto da C. e falei com ela sobre o vómito que tinha tido, observando-a para 

avaliar novamente o seu estado geral. Após isso, perguntei-lhe se queria que eu ficasse 

com ela até o seu pai chegar, e ela assentiu com a cabeça, foi então que propus que 

passássemos esse tempo a ler uma história, e a C. mostrou-se algo interessada, mas 

ainda olhava vagamente para a porta.   

Li-lhe a história e, depois disso, perguntei a sua opinião sobre a mesma, e dessa 

conversa transitámos para uma conversa sobre as suas férias, os seus tempos livres, 

onde me referiu a sua preferência em brincar às escondidas. Foi então que o pai da C. 

chegou, e ela rasgou de imediato um sorriso para o mesmo. 

Durante o resto da noite, acompanhei a C. e o seu pai, após ter feito uma colheita de 

dados mais aprofundada, junto do pai da C.. 

 

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

A meu ver o “problema” consistiu na organização e distribuição da equipe de 

enfermagem. Que caso eu não estivesse a estagiar naquele local, não teria sido possível 

à Enfª.I colmatar prontamente a necessidade de prestar cuidados à C., no âmbito da 

minimização de stressores da sua hospitalização. 

 

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

não ter feito? 

A minha actuação antes foi, centrada na admissão da C., e dos seus pais no serviço. E 

neste sentido acho que não acrescentaria nada à minha acção. 

Durante o momento em que estava na sala de tratamentos, e prontamente me 

disponibilizei para intervir junto da C., dado ser prescindível na acção que estava a 

fazer. E no momento em que decidi privilegiar a minha intervenção com a C., a meu ver 

teria feito exactamente o mesmo, segundo as mesmas circunstâncias. Embora talvez 

estivesse ficado junto da C., logo após os seus pais terem saído, na medida em que teria 

ou deveria ter antevisto os medos/receios que este ambiente desconhecido, juntamente 

com o medo de separação poderiam causar à C.. 
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Após o evento que descrevi, mantive-me a acompanhar o caso da C., e fui a cuidadora 

da mesma durante esse turno, tendo criado uma boa relação com a C. e com os seus 

pais. 

 

4 – Que sentimentos tem relativamente ao acontecido?  

A interacção que descrevi era uma situação nova para mim, dado que, nunca tinha 

recebido alguém para ser internado no SO. Mas, ao ser orientada pela Enfª I., acerca dos 

procedimentos a fazer num caso destes, senti-me apoiada e motivada para integrar esta 

nova dinâmica e conhecimentos, numa aprendizagem.  

No decorrer da interacção, pensei que deveria manter uma postura assertiva e de 

parceria para com os pais, e para com a C., transmitindo segurança e confiança, a fim de 

ser um elo importante neste momento de crise. 

Quando os pais da C. saíram, eu e a Enfª I. ficámos mais algum tempo com ela, e dado 

que ela parecia cansada e se tinha aninhado na cama, deixámos uma luz de presença, 

deixando-a descansar. Eu pensei que apesar da C. estar sozinha, o cansaço dela era 

grande e isso atenuaria o stressor de medo da separação em relação aos pais, juntamente 

com o stressor medo do desconhecido, considerando o ambiente hospitalar. Todavia, ao 

saber que a C. tinha vomitado outra vez, e neste momento tinha estado sozinha, eu 

pensei e senti que poderia fazer a diferença estando com ela até o seu pai voltar.  

Nesta situação, eu coloquei-me no lugar da C. e imaginei-me pequena, doente, sozinha e 

num sitio estranho, e ao pensar nisto tentei pensar em alguma estratégia que poderia 

ajudar-me a minimizar os stressores que identifiquei. 

Ao utilizar o conto infantil, e até mesmo a minha simples presença perto da C., senti que 

estava a desempenhar o meu papel, criando uma relação de confiança e sendo uma 

interveniente facilitadora do processo que a C. estava a vivenciar. 

 

5 – O que foi bom ou mau na experiência? Porquê? 

Ao avaliar esta interacção, posso afirmar que o lado menos positivo desta experiência 

foi sentir alguma insegurança, ao inicio, por não saber qual seria a reacção da C. à 

minha estratégia. Mas, o lado positivo desta experiência, reflecte-se pelo facto de numa 

situação inesperada eu ter conseguido raciocinar, e adoptar uma estratégia de distracção 

na minha interacção com a C.  

Para além disso, esta situação permitiu-me constatar o facto de que a distracção desvia o 

foco de atenção da criança de uma situação difícil, promovendo o distanciamento do 



 4

momento em si, dado que, a ansiedade e o medo são desviados para outro ponto, 

minimizando o sofrimento. 

No fundo, foi bom ter tomado consciência, mais uma vez, da dimensão que os cuidados 

de enfermagem assumem ao nível relacional.  

 

6 - Que sentido atribui à situação? 

Analisando esta interacção, acho que ela permitiu questionar-me sobre a minha prática 

junto do outro, fazendo-me tomar consciência, mais uma vez, que a Enfermagem é 

muito mais do que a realização de cuidados técnicos, tornando-se essencial o lado 

humano da Enfermagem em determinadas situações.  

O sentido que encontro na interacção que tive com a C. foca-se, na medida em que, 

consegui que a distracção resultasse, mesmo que apenas por momentos, e isso na minha 

opinião foi uma conquista. Pois, por instantes a C. alheou-se do que estava à sua volta, 

concentrando-se no momento que estávamos a ter, o que para mim se tornou gratificante 

e desafiante para delinear, adoptar e aplicar noutras situações futuras, estratégias que 

sejam minimizadoras do stress causado na criança hospitalizada. 

 

7 – Que consequência teve a sua acção? 

Na minha opinião a minha acção teve consequências imediatas, dado que consegui de 

algum modo distrair a C., e minimizar o medo/ansiedade que a mesma estava a sentir 

naquele momento. E após a situação senti que a minha acção facilitou a consequente 

construção de uma relação terapêutica com a C. e o seu pai/pessoa significativa. 

Para além disso, a minha acção teve consequências no modo como eu me vi a mim 

mesma como futura profissional, e como me viu a minha enfermeira orientadora. Isto 

porque, reflectindo sobre esta situação, eu abdiquei de realizar um procedimento 

invasivo e privilegiei a promoção da humanização dos cuidados, tão importante na área 

de enfermagem. E é esse o tipo de enfermeira que eu quero ser, uma enfermeira 

humanizadora dos cuidados que presta, seja qual for a área de actuação em enfermagem.   

 

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

possíveis ou desejáveis? 

A meu ver a minha actuação só poderia ser diferente se eu tivesse inicialmente ficado 

junto da C., mesmo que esta tivesse a querer adormecer. Deixando-a segura de que 

estava presente naquele momento até ao seu pai chegar.  
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A nível de consequências, talvez a C. se tivesse sentido com menos medo e/ou se 

sentisse menos ansiosa, mas não consigo realmente prever como teria sido a reacção da 

C. se a minha actuação tivesse sido diferente. 

 

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

Considerando que esta situação se repete, acho que a minha acção seria a mesma. Pois 

acho que fui importante para a C., por ter estado com ela num momento em que 

precisou, e tentei possibilitar-lhe um ambiente que fosse propício, ou que diminuísse o 

medo e a ansiedade sentidos pela mesma.  


