
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 que descrevo é referente ao estágio de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, 

no XXXX, que ocorreu no mês de Junho. 

Conheci a D.ª C., 42 anos, diagnóstico clínico de depressão, e que realizou tratamento 

(soroterapia) no XXXX. Após a D.ª C. verbalizar várias vezes que o marido não percebia o que 

era a depressão, referindo que o marido não compreendia que era uma doença, propus à D.ª C. 

(após expor a situação às enfermeiras) uma entrevista informal em conjunto com o marido, na 

sua presença, a fim de explicar o que é afinal a depressão e conhecer um pouco mais a história 

da D.ª C. e do marido, e como este poderia ajudar a D.ª C. A D.ª C. mostrou-se receptiva, e 

concordou, referindo que poderia ser uma boa ajuda o facto de profissionais de saúde 

explicarem a sua doença. A D.ª C. telefonou para o marido, mas este não se mostrou disponível 

para ir ao XXXX, o que abalou significativamente a D.ª C. 

 

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

O problema foi o facto de a D.ª C. sair do tratamento (naquele dia) bastante mais abalada pelo 

facto de o marido não querer ir ao XXXX a uma entrevista informal com a enfermeira e comigo 

(estudante de enfermagem). Este facto levou-me posteriormente a questionar a minha 

intervenção, que no momento não se revelou eficaz, quero com isto dizer, benéfica, para a 

pessoa de quem estava a cuidar. 

 

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

feito? 

Antes da situação, expus a situação à equipa de Enfermagem, que concordou que seria uma 

intervenção necessária, e que seria benéfico conhecer o marido da D.ª C., para percebermos a 
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dinâmica do casal, e seria uma boa oportunidade para dar estratégias ao casal para lidar com a 

depressão. 

Durante a intervenção, estive sempre presente, junto da D.ª C., e a proposta para a entrevista 

com o marido foi feita após estabelecida uma relação empática e de confiança, na sala de 

soroterapia. Não houve a privacidade desejada por não haver recursos físicos na instituição, no 

entanto, este foi um facto que não pareceu influenciar o decorrer da entrevista/conversa informal 

com a D.ª C. 

Após o sucedido, conversei logo com a equipa de Enfermagem, de modo a perceber como, e se, 

poderia intervir novamente, e a explicar a forma como me tinha sentido, confirmando sempre a 

minha actuação. A enfermeira disse que no dia seguinte iria então fazer um contacto telefónico 

com a D.ª C., para marcar entrevista com ela, e eventualmente com o marido (se este estivesse 

disponível), para perceber de que forma a D.ª C. se tinha sentido pelo sucedido, e para perceber 

como intervir em relação a esta situação. O contacto telefónico foi feito, e foi marcada 

entrevista com a D.ª C. e com o marido, que compareceu à entrevista. 

A entrevista revelou-se necessária, o marido da D.ª C. mostrou-se bastante disponível para 

ajudar a esposa (ao contrário do esperado), preocupado com a situação da esposa e da forma 

como a depressão estava a afectar a relação de ambos, a alimentação da esposa, e o facto de esta 

se estar a isolar progressivamente. 

 

4 – Que sentimentos tem relativamente ao acontecido?  

Inicialmente, senti-me um pouco culpada pelo facto da minha primeira intervenção (propor à 

D.ª C. a entrevista com o marido) não ter o resultado pretendido, mas sim o oposto. Depois da 

entrevista com o marido, senti um grande alívio pelo facto de ter corrido bem, mas também pelo 

facto de ter sido necessária para compreender algumas coisas sobre a D.ª C. e o marido, e 

também para conhecer o marido, de modo a perceber qual a melhor forma de aproveitar aquele 

recurso. O que no último dia do tratamento da D.ª C. me tinha preocupado e deixado apreensiva, 

tornou-se numa entrevista absolutamente necessária. 

 

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

Percebi que foi essencial investir nesta situação, e não desistir. Mesmo que o Sr. J.M. fosse uma 

pessoa diferente, que não se preocupava nem se interessava pela D.ª C, teria sido sempre 

importante para ajudar a D.ª C. a lidar com a realidade e para ajudá-la a organizar o seu 

pensamento. 

 

6 - Que sentido atribui à situação? 
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Com esta situação percebi que é muito fácil criar “imagens” das pessoas que não conhecemos 

pelo que nos é relatado por outra pessoa, e que essa imagem nem sempre corresponde à 

realidade, o que nos pode levar a fazer juízos de valor errados e injustos sobre as pessoas. 

 

7 – Que consequência teve a sua acção? 

Entretanto o estágio acabou, e acabei por não saber quais os efeitos da entrevista no casal, e se 

realmente o casal utilizou as estratégias que foram dadas, se foram eficazes. A entrevista foi 

essencial, mas era também essencial continuar a trabalhar com o casal, perceber a evolução da 

D.ª C., e continuar a dar estratégias de acordo com o estado da situação. 

No entanto, logo após a entrevista, percebi que foi essencial e necessária, como já referi. 

 

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

ou desejáveis? 

Podia ter sido diferente, pois teria ido mais à vontade e menos apreensiva para a entrevista com 

o casal se não tivesse já criado uma imagem mental do marido da D.ª C. Tive algum receio de 

passar essa imagem que tinha criado, e por isso senti-me pressionada. No entanto, penso que no 

momento que percebi que tinha criado uma imagem errada do marido da D.ª C. (logo no início 

da entrevista), fiquei um pouco mais à vontade e também aliviada, de certo modo. 

 

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

Numa situação semelhante, irei lembrar-me que nem tudo é o que parece, e que uma 

intervenção pode revelar-se não eficaz, mas há sempre outras formas de actuar posteriormente 

que podem ser eficazes e benéficas para a pessoa. 

 


