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Como previsto na Constituição Federal de 1988 a saúde mental é um direito fundamental a 

todos os brasileiros, diante disso é de suma importância que as pessoas acometidas por tais 

doenças recebam um atendimento digno e com a identificação do seu quadro, pois os 

sintomas dos transtornos mentais são variados e vai de euforia, tristeza até situações de 

pânico, alucinações e mania de perseguição. No entanto, na ocasião em que esses sintomas se 

tornam persistentes e interferem na qualidade de vida do individuo é essencial que esse 

paciente receba assistência do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) juntamente com o 

acolhimento da família e dos amigos, sendo imprescindível que tal atendimento preserve a sua 

cidadania. O trabalho trata-se de uma proposta de intervenção a ser desenvolvido no CAPS do 

município de Cabaceiras do Paraguaçu – BA e tem como objetivo a redução da evasão nos 

tratamentos da unidade com o fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e 

famílias. Este estudo é de cunho descritivo e para auxiliar na construção da proposta do 

projeto de intervenção foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema, a partir dos 

bancos de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Centro Latino Americano e do 

Caribe de Informação das Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

publicações oficiais. Para escolha dos documentos foram utilizados critérios de inclusão, 

sendo eles: artigos entre os anos de 2008 a 2019, língua portuguesa e que se encaixasse no 

tema proposto. Inicialmente foram realizadas reuniões com a Enfermeira do CAPS a fim de 

coletar informações a respeito da sua vivência naquele ambiente, suas funções, perfil dos 

usuários que fazem tratamento naquela unidade, o quantitativo de pacientes e históricos de 

evasões. Com base nos dados recolhidos sobre a instituição e a partir dos referenciais teóricos 

que sustentam essa pesquisa foi estabelecido o parâmetro necessário para a intervenção. 

Mediante a aplicação de recursos didáticos, assim como a utilização de uma linguagem 

descontraída, com momentos de acolhimento, espera-se aceitação dos usuários e seus 

familiares nas atividades desenvolvidas, permitindo assim, a criação de vínculos com os 

profissionais, pacientes e família, proporcionando dessa forma a maior adesão ao tratamento, 

por sua vez diminuindo a evasão que muitas vezes ocorre por falta de vínculos. 
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