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Caps atende portadores de transtornos
mentais e dependentes químicos
São Miguel do Oeste
m serviço desconhecido por muitas pessoas, mas que integra as
atividades diárias desempenhadas na área de Saúde
do município. Conforme o
secretário Airton Fávero, o
Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, tem atuado
além do que é sua função,
buscando sanar as demandas no atendimento aos
portadores de transtornos
mentais, álcool e outras
drogas. “Os proﬁssionais
tem se empenhado muito
para atender todas as pessoas, inclusive dando atenção aos familiares, atores
importantes para o sucesso do tratamento”, analisa
o secretário.
O enfermeiro Eurico
Soares Machado coordena
o CAPS1 e observa que o
objetivo é oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento
clínico e a reinserção social
dos usuários pelo acesso
ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.
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Quem é encaminhado
ao serviço
A porta de entrada é a
unidade da Estratégia Saúde da Família – ESF. Como
explica o enfermeiro, o primeiro local que as pessoas
buscam o atendimento
básico é na ESF do bairro.
“Então o médico da unidade vai avaliar toda a situação e encaminhar para o
CAPS1, se houver a necessidade.”
Quando alguém é encaminhado, diversos proﬁssionais atuam na avaliação. Primeiro passa pelo
acolhimento, depois para
assistente social e enfermeiro e psicóloga, somente após esta análise o paciente é encaminhado ao
médico, que deﬁne o
melhor tratamento.
Atuando com a família
A assistente social, Eliane Gabiatti Leal, explica
sobre o trabalho desenvolvido com as famílias dos
pacientes. “Fizemos visitas
domiciliar, realizamos
encontros mensais com os
familiares dos portadores

de transtornos mentais,
álcool e outras drogas,
onde buscamos tratar de
temas como autoestima, a
importância do apoio da
família, a internação e as
atitudes que devem ser
tomadas no caso de ocorrer maiores problemas
com o paciente. É um trabalho de orientação”.
A cada 15 dias o órgão
também realiza um trabalho de terapia com um grupo familiar.

Adolescentes
O CAPS1 faz parte também de ações desenvolvidas em São Miguel do Oeste por meio do Projeto
Vida Nova, realizado em
rede contando com o apoio
do NASF, CREAS, CRAS,
Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia Militar,
Polícia Civil e demais
secretarias municipais.A
partir deste projeto o
CAPS1 atende um grupo de
adolescentes de dependência química, residentes
na cidade.
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Equipe faz reuniões semanais para decidir
os atendimentos individuais

Pesquisa orienta motoristas de ônibus para estilo de vida saudável
Fotos: Daine Rigo/Ascom/Unoesc

São Miguel do Oeste
Curso de Educação
Física da Unoesc São
Miguel, por meio do Laboratório de Fisiologia do
Exercício, está pesquisando a variação sazonal da
composição corporal, pressão arterial e frequência
cárdica de motoristas de
ônibus que fazem o transporte dos acadêmicos a universidade.
A equipe de trabalho é
composta pela coordenadora Sandra Fachineto,
pela técnica responsável
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pelo laboratório Fátima
Bisutti, e pelas bolsistas
Fernanda Mueller e Jéssica Berté.
Conforme a técnica responsável pelas avaliações,
Fátima, durante seis
meses, os motoristas serão
avaliados uma vez ao mês,
individualmente, terão orientações sobre sua pressão
arterial, composição corporal (peso, percentual de
gordura, índice de massa
corporal, circunferência de
cintura) e do estilo de vida.
Além das avaliações,

duas noites por semana, os
motoristas participam de
um programa de atividade
física orientada por aproximadamente uma hora e
meia. São realizados exercícios de musculação,
jogos esportivos (futsal e
vôlei), caminhadas e corridas. Na opinião das bolsistas do projeto, o trabalho
que está sendo realizado
com os motoristas é
importante porque a atividade física é uma das maneiras mais simples de
melhorar e manter a saú-

de. Tem o potencial de prevenir e controlar certas
doenças cardiovasculares
e obesidade. A atividade
física também ajuda a reduzir a tensão e diminui os
níveis da pressão arterial.
Conforme a coordenadora da pesquisa, professora Sandra Fachineto, o
estudo está em andamento
e já observou que grande
parte dos motoristas não
pratica nenhum tipo de atividade física, apresentaram pressão alta e estão
acima do seu peso ideal.
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Masculino
Serviços gerais( 3 vagas)
Jardineiro
Entregador
Serigrafista
Auxiliar de lavanderia
Repositor de mercadorias
Atendente de farmácia
Motorista de caminhão(4
vagas)
Motosserista
Tratorista
Montador de moveis ( 2
vagas)
Técnico agropecuário
Vendedor externo ( 4 vagas)
Técnico de segurança do
trabalho
Motorista de ônibus urbano
Auxiliar de entrega
Marceneiro com experiência
Vendedor interno
Auxiliar de mecânico
Auxiliar de almoxarifado
Linha de produção ( 2
vagas)
Cobrador
Torneiro mecânico-

soldador –funileiro( 2 vagas
de cada)
Garçom
Auxiliar de borracheiro
Pedreiro – servente –
carpinteiro( 3 vagas de
cada)
Mecânico de caminhão
Entregador de bebidas e
instalador de maquina de
chopp ( 2 vagas)
Feminino
Domestica – tarde
Baba p/ manha e noite
Baba p/ tarde
Diarista 2 x p/ semana
Vendedora com experiência
( 2 vagas)
Acompanhante de idoso
Domestica dia todo ( 2
vagas)
Auxiliar de cozinha c/
experiência
Manicure - cabeleireira
Serviços gerais

