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“Dormir e sonhar 
evitam medicar” 
busca proporcionar 
alternativas naturais 
para inibir ou reduzir 
uso de medicamentos

No encontro de sexta-feira à tarde, assunto foi uso racional de medicamentos

PROJETO EM VERA CRUZ
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Com a correria do dia 
a dia, as pessoas têm 
buscado o imediatis-

mo. “Não consigo dormir”. 
“Tenho problemas”. “Sofro 
de ansiedade”. “Tenho de-
pressão”. O que se busca? 
Medicamentos. Entre eles 
estão diazepan, lorezepan e 
tantos outros. A fim de tra-
balhar a qualidade do sono 
e ações naturais para evitar 
ou diminuir o uso de ben-
zodiazepínicos, a Secretaria 
de Saúde de Vera Cruz criou 
o projeto “Dormir e sonhar 
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Sono pode interferir na saúde
evitam medicar”, que conta 
com a parceria da Unisc e do 
grupo de terapeutas holísticos 
do espaço Shantinilaya, de 
Santa Cruz do Sul.

Na visão da secretária, 
Liseana  Flores, esse tipo de 
medicação é uma solução que 
não é uma solução, “pois, o 
organismo vai se adaptando 
a esse medicamento e daqui 
a pouco aquela dose não dá 
mais conta e é preciso aumen-
tar”, explica. “As pessoas têm 
que entender que isso é uma 
droga, um vício”, avalia. A 
ideia do projeto, realizado 
por meio de grupos, é que as 
pessoas não utilizem dessa 
terapêutica. “Que busquem 
outras alternativas antes e 
aquelas que já tomam medi-
cação, que tentem minimizar 
o uso com outras alternativas, 
neste caso os fitoterápicos 
como a valeriana, além, é cla-
ro, dos grupos”, sugere.

COMO FUNCIONA
O projeto que iniciou como 

piloto no ano passado, hoje 
conta com quatro grupos 
(confira no quadro). Os encon-
tros ocorrem quinzenalmente, 
num total de duas horas: uma 
hora para tratar de educação 
em saúde e uma para medita-
ção. “A ideia de ter educação 
em saúde é para diversificar. 
Vemos que o sono é a base. 
Então, associamos os benefí-
cios e malefícios da alimenta-
ção e sono, atividades físicas 
e sono, social, dentre outros”, 
explica a farmacêutica do 
Nasf e uma das idealizadoras 
do projeto, Flávia Brasil Dias. 

BOA ACEITAÇÃO
A aposentada Clarice Ebert 

Sehnem, de 59 anos, desde 
o ano passado participa do 
grupo e diz se sentir melhor. 

Através da farmácia, cap-
tou-se cerca de 370 pessoas 
que buscavam medicamen-
tos controlados. “Perce-
bemos que as causas da 
insônia não eram orgânicas. 
Era uma briga com o vizi-
nho, um luto, entre outros”, 
relata Flávia. 

Além do acompanha-
mento nos grupos e terapias 

complementares, o projeto, 
aos poucos, busca trabalhar 
a desprescrição (famoso 
desmame), além da redu-
ção de medicamentos. Os 
profissionais que atuarão na 
frente da desprescrição pas-
sam por capacitação para 
ficarem aptos a realizá-la e 
prescrever a valeriana, que 
é um fitoterápico.

O que leva à insônia?

Durante participação no 
Congresso do Conselho 
das Secretarias 
Municipais de Saúde 
do RS (COSEMS-RS), 
o projeto “Dormir e 
sonhar evitam medicar” 
foi selecionado para 
ser apresentado em 
nível nacional, em 
Brasília. O evento reúne 
trabalhos científicos e 
conta com amostra de 
experiências exitosas 
que podem ser 
replicadas em outros 
municípios.

SELECIONADO

| Grupo no Centro de 
Convivência do Idoso: 
segunda-feira, das 18 às 
20 horas; 

| Grupo no Centro de 
Convivência do Idoso: 
sexta-feira, das 14 às 16 
horas;

| Grupo da ESF Arco-Íris 
(equipes Sol e Lua): quar-
ta-feira, das 14 às 16 horas; 

| Grupo de Vila Progresso 
e Linha Henrique D’Ávila:
sexta-feira, das 14 às 16 
horas, em Vila Progresso.
*Os encontros são a cada 15 dias.

OS GRUPOS*

A vera-cruzense fazia uso de 
medicamento antidepressivo. 
E quando percebeu que neces-
sitaria do medicamento nova-
mente procurou saber mais 
sobre o projeto. “Fico feliz por 
não precisar tomar o remédio 
e ter acompanhamento. É 

importante continuar senão 
é fácil cair de novo”, reflete. 
“Além disso, é um tempo que 
tiro para mim. Para pensar e 
meditar. Me sinto bem”, con-
ta.  Para ela, o grupo inclusive 
poderia realizar encontros 
mais frequentes.

Data desafia para a prática de atividades físicas e de esportes
DIA DO DESAFIO

O Dia do Desafio, que tem 
como objetivo incentivar a 
prática de atividade física e 
de esportes, será realizado 
nesta quarta-feira, dia 29. Os 
municípios da região pre-
param programação para a 
data, envolvendo diferentes 
locais e públicos. 

O grupo da Melhor Idade 
é quem começa a se exercitar 
em Santa Cruz do Sul, a partir 
das 8 horas, no Ginásio Po-
liesportivo. No local, também 

vai ser realizado jogo de câm-
bio - uma adaptação do vôlei 
para a terceira idade. No Par-
que da Oktoberfest haverá 
atividades do Clube de Vôlei 
e um campeonato interno do 
Clube de Futsal Feminino. 
Também no Parque da Ok-
toberfest, a Associação Santa-
cruzense de Futsal (Assaf) vai 
promover jogo de integração 
entre apoiadores, parceiros, 
amigos e familiares, a partir 
das 19 horas.  

Ainda na cidade, as crian-
ças do projeto Craques da 
Bola vão participar de ati-
vidade no SESC. E ao mes-
mo tempo, será realizada 
a prática esportiva com os 
participantes do projeto, em 
29 bairros.

Os vera-cruzenses come-
çam a se movimentar a partir 
das 7h30min, na Prefeitura, 
onde professores de dança 
vão trabalhar a expressão 
corporal. Logo após, os dan-

çarinos vão colocar os alunos 
das escolas municipais para 
se mover. Além disso, outras 
atividades diversificadas 
serão desenvolvidas no mu-
nicípio, até as 16h30min.

Em Vale do Sol, as ativi-
dades físicas serão realizadas  
por funcionários do Hospital, 
dos bancos, da Prefeitura 
e nas escolas. Além disso, 
haverá partida de vôlei pe-
los Jogos Escolares do Rio 
Grande do Sul (Jergs), que 

se integram à programação 
do Dia do Desafio na cidade. 

Para a data, o SESC vai 
promover a tradicional dis-
puta entre cidades, estimu-
lando a adoção de hábitos 
mais saudáveis pela popu-
lação. Neste ano, Vera Cruz 
vai enfrentar Rio Branco do 
Sul, no Paraná, Vale do Sol se 
mobiliza contra Jaguaribara, 
no Cerará, e Santa Cruz do 
Sul vai confrontar Caragua-
tatuba, em São Paulo. 


