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Introdução: A partir do processo de Reforma Psiquiátrica na década de 1970, a saúde mental 

no Brasil passou a utilizar um novo modelo de assistência interdisciplinar, Esse sistema 

humanizado proporciona melhora da qualidade de vida dos usuários e possibilita a reinserção 

do indivíduo na sociedade. Neste contexto, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

promovem atividades que vão além das consultas médicas. Pessoas com transtornos mentais 

decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, também 

contam com um tratamento multidisciplinar especializado [1, 2]. Estudos demonstram que as 

atividades terapêuticas realizadas com esse público promovem bons resultados no tratamento 

pois, estimulam a capacidade de produção, desenvolvimento de habilidades, integração e 

convivência em grupo [3, 4]. Dentre estas atividades, estudos aplicaram a horticultura como 

temática principal de oficinas, devido à alta capacidade de ocupação física e mental pelo 

público [4, 5]. O cultivo de hortaliças pode ser usado como forma de reabilitação de 

dependentes químicos pois visa proporcionar benefícios à saúde e bem estar humano a partir 

do contato com a natureza e interação social, além de reduzir os níveis de estresse, e 

incentivar o consumo de alimentos naturais e saudáveis [2, 3, 4, 5]. O Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas situado no município de Belém-PA possui um projeto de 

horticultura que tem como objetivo utilizar das atividades de manejo e cultivo de hortaliças 

como auxílio ao tratamento dos usuários e incentivar o consumo de hortaliças. A área 

utilizada situa-se dentro do CAPS AD, e o terreno foi preparado pelos usuários juntamente 

com a equipe multiprofissional da Instituição. Desde a idealização, os usuários desenvolvem 

atividades de preparo do solo, plantio, cuidados pós plantio, controle de plantas invasoras, 

irrigação, colheita e preparo das hortaliças cultivadas para alimentação. A implantação da 

horta no CAPS AD Belém possui, dentre os seus objetivos, incentivar os usuários a buscar 

mudanças nos seus hábitos alimentares, a partir do incremento de hortaliças em seu dia a dia, 

alcançando desta forma uma alimentação mais saudável, além de incentivar os usuários a 

desenvolver atividades de cuidados com a natureza e o meio ambiente, que podem auxiliar no 

processo terapêutico de combate ao uso de substâncias psicoativas. Objetivos: Relatar a 

experiência de acadêmicas do curso de Nutrição da Universidade Federal do Pará no 

desenvolvimento de atividades de horticultura e educação alimentar e nutricional em um 

CAPS AD em Belém-PA. Descrição da Experiência: Participaram da atividade oito usuários 

do CAPS AD, de ambos os sexos. As acadêmicas de nutrição participaram das atividades de 

horticultura no período de agosto a setembro de 2019. Dentre as atividades desenvolvidas 

estão: oficinas de semeadura, transplante, rodas de conversa sobre as propriedades 

nutricionais das hortaliças e oficinas culinárias. A primeira etapa do projeto consistia em 

ensinar como fazer o preparo da terra para as sementeiras. Foi explicado aos usuários sobre os 

tipos de adubo e como regar a terra. Após, a terra foi colocada nos recipientes e foi ensinado 

como fazer as covas para depositar as sementes. Cada usuário recebeu um recipiente com 

terra para fazer a semeadura. As sementes utilizadas foram: couve, rúcula e cebolinha. Foram 
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realizadas duas oficinas de semeadura em semanas diferentes. Os participantes demonstraram 

muito interesse pelo tema e pelas atividades realizadas. Alguns usuários possuíam experiência 

em horticultura e compartilharam seus conhecimentos com o grupo. Durante duas semanas, os 

usuários acompanharam o brotamento. Após atingirem o tamanho adequado, as mudas foram 

transplantadas para um recipiente com maior capacidade até atingirem o tamanho ideal para 

colheita. A horta do CAPS AD já possuía algumas plantas medicinais, como: boldo, erva 

cidreira e capim santo. Resultados: O CAPS AD Belém realiza frequentemente oficinas 

culinárias que permitem aos usuários preparar receitas com ingredientes provenientes da horta 

e incentivar o aproveitamento integral dos alimentos. Dentre algumas receitas elaboradas, os 

usuários participaram do preparo e degustação de um bolo de capim santo e pizza de folhas e 

talos, que utilizaram ingredientes da horta. As receitas possuíram boa aceitabilidade entre os 

usuários. Durante as atividades de horta e oficinas culinárias, a nutricionista e as estudantes 

compartilhavam com os usuários as propriedades nutricionais dos alimentos plantados e 

utilizados nas receitas. Além disso, haviam discussões sobre a importância de se ter uma 

alimentação rica em hortaliças e os benefícios do aproveitamento integral dos alimentos. 

Conclusão: A horta proporciona uma aproximação dos usuários com os alimentos. A partir 

dela é possível acompanhar todas as etapas, desde o plantio até a colheita. Desta maneira, os 

usuários são incentivados a consumir alimentos saudáveis uma vez que as oficinas culinárias 

demonstram como os itens plantados podem ser utilizados integralmente, aproveitando o 

máximo de nutrientes e reduzindo o desperdício de alimentos. 
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