
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). 

 

 

Estava eu a realizar ensino clínico de saúde mental e psiquiátrica, numa equipa de tratamento do 

XXXX. Este situava-se na minha área de residência, pois este ano optei por realizar os ensinos 

clínico o mais próximo possível da minha área de residência de forma a despender menos tempo 

em transportes. Aqui comecei a reconhecer utentes que vinham à ET, não sendo propriamente 

meus conhecidos, mas ainda assim pessoas que reconheço e que me reconhecem. Esta situação 

era algo que já estava mais ou menos à espera, uma vez que o centro se situa numa área perto da 

que eu resido, e por ser uma pessoa que conheço/frequento muitas áreas da cidade. 

 Num dia pela manhã quando estava na sala de enfermagem junto da minha colega,  

enfermeira e um utente, notei que este de certa forma fugia ao meu olhar e de certa forma ao dos 

restantes. Pensei que não se sentisse à vontade, ou tivesse de certa forma uma desconfiança pelo 

facto de ser uma estagiária nova no serviço. 

 Esta situação não me incomodou particularmente nem a achei estranha por parte do 

senhor. No entanto, já no fim-de-semana lembrei-me de onde conhecia a pessoa em questão, pois 

esta trabalha num local que eu por vezes frequento. E, assim, penso percebi o que se tinha 

passado… Ele tinha me reconhecido e quem sabe sentido receio de eu o abordar fora do local 

onde “estagio”, e/ou de comentar o facto de estar no programa com outro alguém, embora estas 

ideias não sejam mais do que especulação da minha parte. 

 Face a esta situação senti-me mal por não ter percebido que o desconforto aparente era 

mesmo um desconforto real, e por não saber ao certo como lidar com a situação. Penso se 

deveria ter falado sobre isto com a pessoa ou se por outro lado deveria manter-me na minha 

posição de dizer bom dia… sinceramente não sei, e também não sei se esta reflexão me vai 

ajudar a saber, no entanto, está a ser importante para mim pensar sobre ela. 
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 Já passei por situações de reconhecer pessoas enquanto utentes, mas estes não estavam 

relacionados com casos de toxicodependência, julgo que este caso poderá condicionar os receios 

dos utentes, e principalmente os meus. Neste momento não sei se sou eu que estou a colocar 

problema onde ele não existe, incluindo o preconceito de que a pessoa é ou foi toxicodependente, 

e por este motivo possa sentir vergonha em ser reconhecida… 

  Sem dúvida que estarei mais atenta a este tipo de situações na medida que não desejo ser 

um foco de mal-estar ao outro, esperando desenvolver mais a minha capacidade empática e de 

estar realmente com o outro. Ao fim ao cabo, neste caso e em muitos outros a relação de ajuda 

pode passar primeiramente por garantir a confidencialidade, e deste modo alcançar um nível de 

confiança do outro perante mim enquanto prestadora de cuidados. Neste sentido esta situação 

surge como um alerta a mim mesma, que com algo menos bom poderei estar mais predisposta a 

fazer algo melhor de futuro. 

 Posso mesmo dizer que esta experiência foi boa no sentido de representar um “grito de 

alerta” para não deixar passar o que me parecer estranho, ou que me deixe de certa forma 

desconfortável. A relação terapêutica, que se quer de ajuda, passa também por estes pormenores, 

que deixam de o ser quando passam a significar algo. 

 Lembro-me várias vezes o que um professor costuma dizer, que se resume mais ou menos 

nisto: não é mau não se ser perfeito, porque ninguém o é, o problema é não pensar nos erros, não 

os trabalhar, não reflectir acerca deles. Assim, esta situação/interacção fazem-me pensar, e 

embora não tenha ainda uma resposta para as minhas dúvidas sinto que pelo menos elas estão 

mais reflectidas e “condensadas”. 

 Embora, não tendo feito o que deveria, que passava muito por perceber o porquê do 

desconforto do senhor, podendo ter aprofundado estas questões, ou mesmo ter percebido se elas 

realmente existem, ou se são fruto da minha imaginação. O mais importante será ser o mais 

sincera possível, referir à pessoa qual o meu papel, que manterei a confidencialidade, e que se 

não se sentir confortável poderá pedir para que não seja eu a estar ali. E na verdade mais 

situações deste tipo aconteceram havendo a necessidade de clarificar várias vezes qual a minha 

posição. Senti que com o tempo as pessoas confiavam mais em mim, muito por manter a minha 

obrigatoriedade de separar o EU profissional do pessoal. 

  

 


