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Introdução: O Ministério da Saúde instituiu em seu calendário o dia 23 de setembro como 

“Dia de Combate ao Estresse”, com o intuito de chamar atenção para o tema e informar as 

pessoas sobre a importância de prevenir ou tratar os sintomas do estresse. De acordo com o 

Ministério da Saúde (2015) [1], o estresse é uma reação natural do organismo que ocorre 

quando o indivíduo é submetido a situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo provoca 

um estado de alerta, desencadeando alterações físicas e emocionais, que podem se estender a 

longo prazo. Se não for controlado o estresse pode desencadear problemas como: Síndrome 

de Burnout, doenças neuropsiquiátricas como: fobias, insônia, ansiedade e depressão; doenças 

sistêmicas e problemas sociais [2]. Sabe-se que é importante adquirir hábitos que auxiliem na 

prevenção ou controle do estresse, como: dormir bem, cuidar da saúde, alimentar-se de forma 

saudável, praticar atividades físicas, proporcionar-se momentos de prazer e relaxamento e, 

evitar estimulantes e substâncias tóxicas como café, bebidas alcóolicas, tabaco e outras 

drogas. Estudos demonstraram que sintomas de estresse, depressão e ansiedade, 

comportamentos antissociais, dificuldades no autocontrole e enfrentamento de problemas e 

perdas, podem contribuir para a utilização de drogas, como maneira de aliviar os sintomas 

[3,4]. No Brasil, estima-se que as substâncias mais utilizadas sejam o álcool e tabaco, tanto 

por adultos, como por jovens. Entre as ilícitas, a maconha aparece com maior frequência entre 

a população [4]. Nesse sentido, o “Dia de combate ao estresse” possibilita a conscientização 

da população a respeito do assunto, inclusive nos pontos de atenção à saúde, como os Centros 

de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas (CAPS AD). Os CAPS AD 

possuem uma equipe multidisciplinar que promove atividades terapêuticas visando melhorar a 

qualidade de vida dos usuários de substancias psicoativas, além de trabalhar na perspectiva da 

redução de danos, garantindo direitos à vida, à saúde e à cidadania [5]. Os CAPS AD 

desenvolvem atividades que vão desde o atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos em grupos ou oficinas 

terapêuticas [5]. Pesquisa realizada por Azevedo, Rezende e Rezende (2019) [2] constatou 

que altos níveis de eventos estressantes entre usuários de drogas em tratamento e em 

abstinência podem dificultar o manejo de enfrentamento de suas ansiedades e aumentar o 

desejo pela substância, elevando as possibilidades de retorno ao uso de drogas [2]. Andretta 

(2018) [3] ressalta a importância da diminuição do estresse como um fator de proteção, para 

minimizar o impulso pelo consumo de drogas em usuários que estão em tratamento. 

Considerando estas informações, os CAPS AD podem estimular a realização de atividades 

que auxiliem na prevenção e controle do estresse dos usuários e contribuam para o tratamento, 

diminuindo os sintomas e o desejo de consumir drogas. Objetivos: Relatar a experiência de 

acadêmicas do curso de Nutrição da UFPA no desenvolvimento de atividades alusivas ao 

“Dia de Combate ao Estresse” com usuários de um CAPS AD em Belém. Descrição da 

Experiência: O CAPS AD do município de Belém conta com um grupo de nutrição que 

realiza atividades terapêuticas semanais com os usuários, abordando temas relevantes à saúde 
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e nutrição dos mesmos. No dia 24 de setembro de 2019 foram realizadas atividades alusivas 

ao “Dia mundial de combate ao estresse”, com usuários do CAPS AD. Foi solicitado que os 

participantes se organizassem em uma roda para conversar a respeito do tema. As estudantes 

conceituaram o estresse e as possíveis causas e sintomas, e em seguida foi questionado aos 

usuários se eles percebiam a influência do estresse em seu dia a dia. Os usuários 

compartilharam suas experiências, fizeram relatos pessoais e também de outros casos que se 

aplicavam ao tema. Após, as estudantes ensinaram aos usuários técnicas de relaxamento e 

autocontrole que podem ser aplicadas do dia a dia para prevenir e remediar o estresse, como: 

música, dança, hábitos alimentares saudáveis, meditação, riso, cuidado com animais, etc. Três 

dessas técnicas foram aplicadas no momento da atividade. A primeira consistia na 

“Respiração Profunda”. Primeiramente os usuários foram informados sobre os benefícios da 

técnica e em seguida foi solicitado que eles fechassem os olhos e respirassem fundo, 

lentamente, 5 vezes. A segunda técnica mencionada foi a “Prática de Exercícios Físicos”. Foi 

apresentado aos participantes a importância dos exercícios físicos regulares e como ele auxilia 

no controle do estresse. Os usuários foram questionados sobre quais exercícios gostavam de 

praticar e relataram suas preferências como: jogar futebol, andar de bicicleta, caminhar, etc. 

Em seguida foram feitos alongamentos visando estimular a prática de atividades físicas 

diariamente. A terceira atividade praticada foi referente ao contato com a natureza e cuidado 

de plantas. Os usuários aprenderam como o cuidado de plantas pode promover o relaxamento 

e em seguida participaram de uma oficina de semeadura realizada pelas acadêmicas de 

nutrição. Resultados: Participaram da programação oito usuários do CAPS AD, de ambos os 

gêneros. Os participantes demonstraram muito interesse pelo tema e pelas atividades 

realizadas. Os mesmos compartilharam suas experiências e relataram o que costumavam fazer 

em momentos de estresse. As atividades promoveram interação entre os usuários e troca de 

experiências entre eles e a equipe. Conclusão: As atividades realizadas contribuíram para a 

aprendizagem de técnicas que visam promover o relaxamento e auxiliar os usuários a não usar 

substâncias psicoativas em momentos estressores. 

 

Descritores: Estresse, Prevenção, Autocontrole. 
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