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Introdução: A assistência aos portadores de transtorno mental no Brasil até a década de
70 foi centrada no modelo médico/hospitalocêntrico. A declaração de Caracas em 1990
foi o Marco da Reforma Psiquiátrica na América, com a adesão do governo brasileiro
começa reestruturar a assistência em Saúde Mental no país. O Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) é um serviço substitutivo ao hospitalocêntrico, sendo a
assistência prestada inclui família e usuários, promovendo melhor qualidade de vida. A
Enfermagem com elemento integrante da equipe multiprofissional de Saúde Mental
aborda o ser humano de forma holística buscando a reabilitação e a promoção do
autocuidado. Objetivo: O objetivo de realizar este estágio extracurricular em Saúde
Mental é de colocar em prática o conteúdo teórico aprendido em aula e de vivenciar e
descrever a realidade dos profissionais de enfermagem em um Centro de Atenção
Psicossocial. Metodologia: Este estudo trata-se de um relato de experiência referente a
um estágio extracurricular realizado em um Centro de Atenção Psicossocial na região
do Vale do Aço por uma acadêmica do 8º período do Curso de Enfermagem do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste-MG no período compreendido entre
10/05/2010 à 29/06/2010. Onde a acadêmica teve a oportunidade de conhecer a rotina
do serviço, de acompanhar e de realizar as atividades de assistência de enfermagem
voltadas para os pacientes portadores de transtorno mental. Resultados: Dentre as
ações de assistência de enfermagem realizadas no Centro de Atenção Psicossocial
encontram-se a consulta de enfermagem, a medicação assistida, as visitas domiciliares
e a busca ativa de pacientes faltosos, as orientações aos pacientes e familiares, entre
outros. Vale ressaltar que as pessoas que buscam pelos serviços de atenção a Saúde
Mental sejam os usuários ou mesmo seus familiares, não precisa apenas de tratamento
medicamentoso, mas também se serem ouvidas e de se sentirem acolhidas no serviço e
que neste local encontram profissionais aliados para ajudá-las a enfrentar este
momento frágil que estão vivendo. No decorrer do estágio foi possível assimilar o
conteúdo teórico estudado a realidade do serviço de atenção a saúde mental e que o
cuidado de enfermagem realizado aos pacientes portadores de transtorno mental é
essencial para o processo terapêutico e para promover uma melhor qualidade de vida
aos usuários. Como acadêmica de enfermagem foi uma experiência e um crescimento
profissional imensurável e único. Conclusão: Tendo em vista as observações e a
experiência adquirida durante o estágio realizado no Centro de Atenção Psicossocial
constata-se que a enfermagem desempenha um papel fundamental na equipe de saúde
mental e que o cuidado prestado requer deste profissionais uma atenção integral,
humanizada e qualificada.
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