
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 

Durante o ensino clínico de saúde mental e psiquiátrica ocorreu uma situação que me colocou à 

prova e que na minha opinião contribuiu muito para a minha formação enquanto futura 

profissional. 

Todas as segundas feiras realiza-se no serviço uma reunião comunitária em que participam os 

doentes, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais. 

A reunião comunitária é um espaço onde os doentes, enfermeiros e psicólogos se juntam para 

falar das suas vivências durante o internamento. 

O objectivo não é falar sobre a doença mas sim sobre como se sentem no internamento, o que 

pensam estar bem e mal, fazer reclamações ou sugestões. 

Os doentes podem falar de qualquer assunto ou situação que queiram discutir com o grupo. 

Durante a reunião foram poucos os doentes que participaram. 

Durante a reunião uma doente que não quis participar interrompeu-a dizendo que precisava da 

ajuda de um enfermeiro. Olhou para mim e chamou-me tratando-me pelo meu nome: “XXXX 

venha comigo, por favor!” sic. 

Imediatamente o enfermeiro do serviço interrompeu a doente dizendo que ninguém ia 

abandonar a reunião e que ela se devia retirar, já que não queria participar. 

Depois de alguma insistência a doente saiu bastante incomodada. 

 

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

O que me incomodou foi o facto da doente se dirigir especificamente a mim no meio de uma 

reunião cheia de profissionais de saúde  que a podiam ajudar.  

Na altura era o meu 3º dia no serviço e isso também fez com que me sentisse muito pouco  à 

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

feito? 

No momento em que esta situação aconteceu não reagi, até porque o enfermeiro orientador agiu 

logo, respondendo á utente que não podia interromper a reunião por isso ou ficava ou saía da 

sala. 

No final da reunião procurei a doente, esclareci as razões pelas quais não abandonei a reunião e 

perguntei se ainda precisava da minha ajuda. 

A doente mostrou compreender a situação e a minha posição/ atitude. Pediu desculpa e disse 

que já estava mais calma, pois o seu problema já estava resolvido. 

Gostaria de ter conseguido ser eu a responder à utente e mostrar a minha posição.  

 

4 – Que sentimentos tem relativamente ao acontecido?  

Toda esta situação deixou-me preocupada e desconfortável, pois a doente estava muito agitada e 

ansiosa parecendo precisar mesmo de ajuda. Por outro lado qualquer que fosse a sua 

preocupação não tinha o direito de interromper a actividade do grupo, até porque havia um 

enfermeiro no serviço, disponível para os doentes que não estavam na reunião. 

Penso que foi o facto da doente referir o meu nome que mais me deixou envolvida e preocupada 

com a situação. 

Senti vontade de a ajudar, mas por outro lado sabia que o correcto era fazer a doente perceber 

que não podia interromper a reunião e que teria de recorrer à ajuda do enfermeiro do serviço que 

estava disponível. 

 

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

Esta experiência teve como aspecto negativo o facto de ter ficado bastante incomodada. 

Apesar do desconforto que me causou penso que foi um ponto bastante importante no ensino 

clínico e mesmo em todo o percurso como estudante de enfermagem. 

Este momento foi como se me tivesse “espicaçado ” e me tivesse feito ver que as pessoas estão 

a espera que eu seja uma enfermeira e que me comporte como tal, os doentes exigem que eu 

tome decisões que eu me imponha como profissional e com esta situação percebi que ainda não 

me sentia preparada para agir como enfermeira e que ainda me “escondia ” no papel de aluna e 

sob a supervisão de um enfermeiro orientador. 

Esta situação permitiu-me assim  tomar consciência que tinha que melhorar a minha capacidade 

de assertividade pois só assim posso agir junto dos doentes demonstrando segurança nas minhas 

intervenções. 
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O facto desta situação ter acontecido num serviço de psiquiatria foi bastante relevante na 

medida em que naquele serviço, mais do que em qualquer outro esta assertividade de que falei 

era muito importante, pois estava constantemente a tentar ser manipulada pelos doentes, por 

estes não me conhecerem e saberem que eu estava à pouco tempo no serviço . 

 

6 - Que sentido atribui à situação? 

 Para além das competências que senti necessidade de adquirir e melhorar analisando a situação 

e consequentemente o comportamento da doente concluí que o facto da doente me chamar para 

a ajudar evidencia uma relação empática previamente construída entre mim e a doente em 

questão. 

Em relação a este aspecto senti-me satisfeita por perceber que a doente confia em mim e que me 

vê com competência para a ajudar. Isto pode indicar, assim, que estou a desempenhar bem o 

meu papel de futura enfermeira e que consegui mobilizar algumas competências como a criação 

de uma relação de empatia e de ajuda, quando necessário. Mas também pode ter acontecido 

comigo pela utente ver em mim um elo fraco na equipa, por ser nova no serviço, e isso fez me 

sentir, mais uma vez, a necessidade de desenvolver competências na área da assertividade, 

firmeza e negociação com os doente psiquiátricos, em particular. 

 

7 – Que consequência teve a sua acção? 

A minha actuação nesta situação acabou por ter apenas consequências no que diz respeito à 

minha percepção sobre as minhas capacidades e no planeamento das competências que deveria 

desenvolver. 

 

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

ou desejáveis? 

Penso que nos pontos anteriores já referi que podia ter sido eu a responder à utente já que esta se 

dirigiu a mim. Como não o fiz na reunião tendo sido o enfermeiro a intervir, acabei por falar 

com a utente no final da reunião para esclarecer a situação e explicar por que não a ajudei 

naquele momento. 

 

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

Ao longo do ensino clínico de saúde mental e psiquiátrica surgiram outras situações em que os 

utentes tentaram manipular-me, enganar-me, e com o avançar do ensino clínico tive 

oportunidade de desenvolver a minha assertividade e a minha “postura” junto dos utentes. Penso 

que este ensino clínico foi bastante importante não só para desenvolver competências na área da 
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saúde mental, mas muito importante para desenvolver todas as competências relacionais com os 

utentes. 

Nos restantes ensinos clínicos senti evolução no que diz respeito à segurança nas minhas 

intervenções  junto dos utentes. Quando falo em segurança não me refiro a nível técnico mas no 

discurso, nas respostas que dava quando me perguntavam alguma coisa, etc. 


