
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). 

 
  

 Este ano realizei o meu estágio de Ensino Clínico de Saúde Mental e Psiquiátrica 

no XXXX, durante os meses de Maio e Junho. 

 Agora que paro para pensar, talvez tenha chegado o momento de reflectir acerca 

de determinadas situações que ocorreram ao longo deste Ensino Clínico de Saúde 

Mental. Quando me refiro a “determinadas situações”, com elas quero dizer situações 

que me provocaram um misto de sentimentos, difíceis até de passar para o papel. 

 Vou começar por dar a conhecer uma situação por mim vivenciada mais ou 

menos a meio o período de Ensino Clínico: a ruptura do internamento de um utente. 

 Desde o início do turno que a ansiedade pairava no ar. Muitos dos utentes que 

tinham entrado no dia anterior reclamavam, ou não estivessem eles a iniciar o período 

de privação de substâncias tóxicas. Eu, calmamente, tentava dar o melhor de mim, as 

minhas melhores palavras, para que aquela fase fosse passageira. Passaram algumas 

horas e o ambiente foi ficando menos negativo. Chegou a hora do jantar e tudo correu 

dentro da normalidade. Após o jantar, a hora da medicação evidenciava-se. 

 “Metadona? Eu não tomo metadona. De manhã pedi-vos para, por favor, me 

retirarem a Metadona porque eu não tomava mais… E não tomo. Desculpe, mas não 

consigo.” Aí percebi que o Sr. F. estava realmente disposto a não prosseguir com o 

tratamento. Perante a recusa do utente em não fazer a medicação, após horas de 

conversa na tentativa de o demover de tal opção, a sua resposta foi sempre negativa. “O 

meu irmão consome Metadona há 10 anos e eu sei bem o estado em que ele está.”, 

dizia-me. 
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 “Eu tomo toda a medicação que quiserem. Eu tenho mulher, tenho um filho e só 

quero voltar para eles e livrar-me da droga de uma vez. Mas não me obriguem a tomar 

Metadona.” 

 Perante a recusa da medicação, a solução foi telefonar ao médico de serviço, 

decidindo-se, em equipa, pela ruptura do processo de internamento do utente F. pelo 

incumprimento de regras. É certo que o utente tinha conhecimento da obrigação de 

cumprir o regime terapêutico para a manutenção do internamento, no entanto, será que 

no momento da prescrição da medicação o utente foi informado de que iria tomar 

Metadona? Enfim…  

 Após fazer a mala, após trocar de roupa, lá foi, sozinho, numa direcção para nós 

indefinida. Telefonamos ao pai questionando se este podia ou queria vir buscá-lo, 

respondendo-nos que não queria nem podia. Afinal, o pesadelo tinha recomeçado e a 

esperança tinha caído por terra novamente. 

 Ao vê-lo sair, ao vê-lo ir sem caminho, apeteceu-me ir atrás de si e dizer-lhe 

algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que já tinha dito tudo o que podia e 

conseguia. Já de longe, no lusco-fusco da noite que se evidenciava, gritei-lhe “Tome 

conta de si. Se não for o senhor a tomar, ninguém mais o fará.” “Obrigada”, respondeu-

me enquanto dava passos largos. “Vá para casa, esse é o melhor caminho…” disse-lhe, 

ao que me foi respondido “Vou sim. Vou buscar dinheiro porque este não me chega 

para consumir”, enquanto me mostrava uma nota de 10 €. E ali… E ali percebi que de 

nada valeu a minha tentativa de o demover daquele mundo da toxicodependência. E ali 

senti-me frustrada, com a sensação que de nada tinha valido o meu esforço… Senti-me 

vazia, tão vazia. 

 Voltei a subir as escadas com uma sensação de tristeza que teimava em 

acompanhar-me. A enfermeira explicava-me, degrau a degrau, que estes processos são 

extremamente comuns, mas na minha cabeça só pairava a ideia de que este poderia ter 

sido diferente, este poderia ter sido o último internamento do Sr. F. por ser bem 

sucedido. Ingenuidade, talvez, mas eu acredito. Eu acredito na mudança, na 

reconstrução singular, no renascimento para a vida. 

 Chegou depois a hora do meu jantar. A enfermeira lá me tentava animar “XXX, 

este era o quarto internamento dele! Se quisesse mudar já o tinha feito.” Sim, talvez 

tenha razão, mas a verdade é que eu acredito. A mudança tem de se dar em algum 

momento. Quem sabe se este não seria “o” momento? A dúvida ficará. 
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 Não sei se poderia ter feito algo mais, algo de diferente. Tal como diz XXXX, 

“Um profissional de saúde, quer seja médico, enfermeiro, psicólogo clínico, 

farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, etc, pelo facto de o ser não deixa de 

ser pessoa, igual e diferente ao seu semelhante. Mas pelo facto de ser profissional de 

saúde tem uma responsabilidade social particular e deverá assumi-la: participar na 

melhoria da condição de saúde da pessoa que nele confia.” Sei que dei o máximo de 

mim, no entanto, quando as situações não são bem sucedidas, sempre fica a ideia de que 

poderia ter feito mais. Em próximas situações, certamente, hei-de voltar a dar o melhor 

de mim, esperando que a situação não tenha o mesmo desfecho. Sim, porque eu acredito 

na mudança. O facto de esta situação ter ocorrido já no período da tarde não permitiu a 

existência de um médico no serviço que alterasse a medicação. Se a medicação tivesse 

sido alterada no período da manhã, tal como o utente tinha implorado, talvez o final 

desta história pudesse ter sido diferente. Talvez… Talvez. 


