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Este trabalho é um relato de experiências de um estágio voluntário realizado no mês de julho/06, 
no CAPSi II do Hospital de Clínicas de Porto Alegre cujo objetivo é apresentar algumas atividades 
realizadas, e, principalmente, as percepções que tive durante o convívio com a equipe e usuários. 
O Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi II) é um dos equipamentos 
substitutivo proposto pela Reforma Psiquiátrica que oferece atendimento a criança e adolescente 
portadores de transtornos mentais. Este centro de atenção possibilita ao usuário em tratamento, 
permanecer junto a sua família e comunidade, constituindo assim uma alternativa ao modelo 
centrado nas internações em hospital psiquiátrico. O estágio no CAPSi II, possibilitou-me perceber 
quão delicada e complexa é a atenção despendida às crianças com transtorno mental, bem como o 
papel da enfermeira como membro de uma equipe multidisciplinar, e a importância da 
comunicação constante para manter a sintonia e prestar um cuidado igualmente humanizado e 
resolutivo a todos. As crianças atendidas estão divididas por faixa etária em dois grupos, grupo A 
(de 7-11) e grupo B (11-13) e durante o estágio observei e participei de atividades realizadas 
pelas crianças em ambos os grupos. Nas manhãs, tive oportunidade de observar e participar de 
grupos,de atividades lúdicas, de períodos de recreação, e também realizar uma atividade 
abordando a questão ambiental. No primeiro momento estabeleceu-se um impasse terapêutico 
devido à chegada de uma pessoa estranha no ambiente de convivência. Com o passar do tempo 
formaram-se vínculos, criando um ambiente propício ao desenvolvimento de atividades 
terapêuticas. Ao longo do estágio pude perceber a necessidade do profissional da saúde estar 
atento e qualificado para atender a grande demanda da saúde mental infantil e responder a ela de 
forma resolutiva e sensível a todo universo que a cerca. 

  


