
Guião para relato de incidente crítico. 

 

            Relembre a sua actividade como estudante de enfermagem durante o ano lectivo 

que agora termina, quer durante o período na escola, quer durante o período 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 decorreu no serviço de pediatria, ao longo do internamento de uma 

adolescente de 14 anos, com diagnóstico se estomatite bolhosa exuberante. No 

momento da admissão no serviço a S. não conseguia comunicar verbalmente, devido às 

lesões que tinha na cavidade oral. Comecei por ir falando com a S. (e com o pai), 

explicando-lhe como funcionava o serviço, as suas rotinas. Enquanto falava com ela, 

fiquei ansiosamente à espera de um sinal que me indicasse que ela me estava ouvir, que 

me compreendia, mas esse sinal não apareceu. Mesmo assim,embora um pouco 

desmotivada, continuei a falar com a S. e perguntei-lhe se ela precisava de alguma 

coisa. Foi neste momento que ela mexeu o dedo, dizendo que não. Este sinal de que ela 

me estava a ouvir foi muito importante para voltar a dar-me motivação para quer estar 

junto dela, mesmo que ela não conseguisse falar. A sua dificuldade em comunicar 

verbalmente manteve-se ao longo de vários turnos. Apesar de ser mais difícil 

estabelecer uma relação com a S., não desisti de ir falando com ela, estando sempre 

atenta aos mínimos sinais que ela me pudesse transmitir. Ao fim de um tempo a S. 

arranjou uma estratégia para se fazer entender, escrevendo no seu bloco e a partir daí a 

comunicação entre nós ficou muito mais fácil. O facto de já conseguir mais facilmente 

comunicar com ela, foi essencial para o estabelecimento de uma relação de confiança, 

quer com a S., quer com a sua família, pois senti que eles ficaram agradados por não 

desistir de conhecer e compreender melhor a sua filha, prestando-lhe cuidados mais 

adequados às suas necessidades. Ao longo do internamento a S. foi gradualmente 

melhorando a sua capacidade para falar, sendo cada vez mais fácil ir falando com ela. 



Cada vez mais tinha gosto em estar junto da S., pois sabia que ela ficava contente por 

ter alguém para conversar sobre os mais variados assuntos.  

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

 Nesta situação para mim o que constituiu o maior problema foi o facto de não obter 

uma resposta por parte d S., não conseguindo ter informações para poder prestar 

cuidados mais individualizados, uma vez que não conhecia a S. Apesar dos pais 

conhecerem bem a sua filha, havia pormenores que só ela me poderia dizer e que 

poderiam fazer toda a diferença nos cuidados que lhe estavam a ser prestados. Ao longo 

do Ensino Clínico naquele serviço, nunca me tinha deparado com uma situação em que 

a criança não conseguisse falar. Por momentos, não sabia se havia de continuar a falar 

ou se havia de desistir e voltar mais tarde, estando já um pouco desmotivada. Mas no 

momento em que ela mexeu o dedo, dizendo-me que não soube exactamente aquilo que 

devia fazer. Então, após a sua resposta decidi deixá-la descansar, mas mostrei 

disponibilidade para voltar a falr com ela e com os seus pais em qualquer outr altura. Ao 

longo do seu internamento, esta dificuldade foi sendo ultrapassada, tanto por estratégias 

usadas por mim, como pela s, e ainda pelos seus pais. Assim, fui conhecendo cada vez 

mais a S., conseguindo atender mais adequadamente às suas necessidades. 

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

ter, ou não ter feito? 

 No momento da admissão da S. no serviço, comecei por fazer a explicação das rotinas 

dos serviço, como por exemplo o horário das visitas, entre outros. Este procedimento é 

normalmente feito sempre no momento da admissão, mas, agora, considero que se 

calhar tivesse sido melhor deixar a S. descansar um pouco e explicar estas coisas depois. 

Durante o momento da admissão, tentei sempre digirir a conversa a S. por se tratar de 

uma adolescente. Mas, à medida que ia falando e não obtinha nenhuma resposta, 

nenhum sinal da S. passei a dirigir-me aos seus pais. Antes de me ir embora do seu 

quarto, voltei a dirigir-me a ela, perguntando-lhe se precisava de alguma coisa, altura 

em que ela mexeu o dedo dizendo que não. Este sinal foi muito importante para voltar a 

dar-me motivação e para que mostrasse à S. e sua família que estava disponível para 

eles. Assim, achei que apesar da s. não conseguir falar, ela gostava de o fazer e por esta 

razão continuei a ir frequentemente ao seu quarto. Gradualmente a comunicação entre 



nós foi-se tornando mais fácil, e ao fim de alguns turnos a S. "já falava pelos cotovelos", 

notando-se que ela tinha imenso prazer em falar sobre ela, sobre o que gostava de 

fazer, o que gostava de ser...  

4 – Que sentimentos tem relativamente ao acontecido?  

Nesta situação quando verifiquei que a S. não conseguia falar fiquei um pouco receosa, 

pois não sabia como iria conseguir comunicar com ela e, consequentemente estabelecer 

uma relação de confiança essencial aos cuidados de enfermagem. À medida que ia 

falando com a S. e não obtinha nenhum sinal em como ela me ouvia e compreendia, 

comecei a ficar desmotivada, tendo pensado mesmo em desistir. Mas no momento em 

que o sinal apareceu, senti-me tão contente, que senti necessidade de quer voltar a estar 

junto dela, conversar com ela, mesmo que ela não me respondesse. Por outro lado, o 

facto de ter continuado a falar com a S., mesmo sem obter uma resposta sua, fez com 

que sentisse da parte dos pais que estavam agradados com a minha forma de actuar 

junto da filha, com o interesse que mostrei em quer conhecer melhor a filhar e adequar a 

minha prática às suas necessidades. 

Ao longo do internamento da S., senti que a S. cada vez mais confiava em mim, o que 

foi demonstrado pelos temas que iamos falando, sempre por sua iniciativa. O facto de 

sentir que tanto a S., como os seus pais confiavam em mim, deu-me também bastante 

confiança nas minhas capacidades enquanto futura profissional.  

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

Nesta experiência o facto da S. não conseguir falar foi ao mesmo tempo bom e mau. Foi 

mau no sentido em que me deixou sem saber como agir naquela situação, sem saber 

como prestar cuidados individualizados e adequados às necessidades reais da S. Ao 

mesmo tempo considero que foi uma experiência positiva, pois permitiu que 

desenvolvesse capacidades de comunicação que poderão ser úteis noutras situações 

semelhantes. Também considero positiva a relação que fui construindo com a S., 

havendo cada vez mais uma empatia e um à vontade entre nós, que me permitiu prestar 

cuidados melhores e mais individualizados. 

  

6 - Que sentido atribui à situação? 



 Penso que esta situação foi importante, pois permitiu que desenvolvesse capacidades de 

comunicação essenciais ao estabelecimento de uma relação de ajuda e confiança. Ao 

longo da minha vida profissional deverão ser inúmeras as situações em que o doente 

não consegue falar, e esta situação alertou-me par este facto, tendo já algumas 

estratégias que poderei utilizar para ultrapassar este obstáculo. 

7 – Que consequência teve a sua acção? 

 Penso que o facto de ter continuado a estar junto da S., mostrando disponibilidade, 

querendo conhecê-la e compreendê-la, permitiu criar uma relação de confiança com a S. 

e seus pais, o que facilitou e melhorou os cuidados prestados à S., tentando tornar o 

internamento o mais individualizado possível.  

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

consequências possíveis ou desejáveis? 

Provavelmente poderia ter agido doutra forma, principalmente no momento do contacto 

inicial. Poderia ter optado por fazer a admissão no serviço mais tarde, quando a S. 

tivesse mais descansada e se calhar mais cedo teria recebido um sinal que me estava a 

compreender. No momento da admissão, poderia ter explicado as rotinas do serviço só 

aos pais, para que estes sentissem que não estão ali sozinhos e mais tarde viria explicar 

o mesmo a S. 

  

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

 Se voltar a acontecer uma situação semelhante, penso que farei a admissão inicial só 

aos pais, dando tempo a criança para que se habitue ao serviço, que descanse e se sinta 

com disponibilidade para ouvir alguém. Por outro lado, perante um doente que não 

consegue falar já tenho algumas estratégias que poderei utilizar para ultrapassar este 

obstáculo, nomeadamente através da escrita ou de gestos. 

  


