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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo elaborar um manual nutricional sobre 

alimentação para combater o estresse. Tratou-se de uma revisão bibliográfica 

fundamentada através de artigos científicos. Com o manual nutricional concluiu-se 

que o nutricionista é o profissional adequado para elaboração de uma dieta com 

foco nos principais nutrientes que tem relação com a melhora dos sintomas do 

estresse, sendo de grande importância uma alimentação adequada.  

Palavras-chave: Guia nutricional. Esgotamento. Alimentação adequada.   

ABSTRACT 

The objective of this study was to develop a handbook on nutritional food to combat 

the stress. It was a literature review substantiated through scientific articles. With 

the nutritional manual it was concluded that the nutritionist is the professional 

suitable for preparation of a diet with a focus on key nutrients which has relation with 

the improvement of the symptoms of stress, being of great importance an adequate 

supply. 

Keywords: Nutritional guide. Exhaustion. Adequate food. 

INTRODUÇÃO 

Com a modernidade e a globalização aumenta-se a competitividade, o que 

aumenta a cobrança sobre os indivíduos por eles mesmos e pelos outros, e com 

isso o estresse está presente quase o tempo todo, por um lado, quando controlado 

pode ser benéfico já que torna o indivíduo mais ativo, da mais garra para se fazer 

o que é necessário, entretanto, quando não controlado pode ser maléfico causando 

vários distúrbios que podem afetar diretamente o bem estar, a saúde, e o 

rendimento profissional e acadêmico.  

Hábitos saudáveis e uma alimentação adequada podem trazer benefícios e 

serem ferramentas importantes na manutenção da saúde e na qualidade de vida, 



já que tem poder de diminuir os danos causados as células decorrentes ao estresse 

(ZIMMERMANN e KIRSTEN, 2016). 

Portanto, a elaboração de um manual nutricional sobre a alimentação para 

combater o estresse se torna importante, auxiliando em um maior conhecimento 

sobre essa patologia e destacando a importância de uma alimentação saudável e 

do profissional capacitado para elaborar uma dieta completa, que é o nutricionista.  

OBJETIVO 

Elaborar um manual nutricional que auxilie na prevenção do estresse, 

descrever as consequências de uma vida com estresse, abordar a alimentação e 

hábitos saudáveis como auxiliares na prevenção ao estresse, reunir receitas 

saudáveis que ajudem o organismo a diminuir os males causados pelo estresse.  

MÉTODO 

O trabalho trata-se de uma revisão de literatura para elaboração de um 

manual nutricional sobre alimentação para combater o estresse. 

A busca dos artigos realizou-se no período de fevereiro a agosto de 2017 em 

3 bases de dados: SciELO, Lilacs, Medline e PubMed, via Biblioteca Virtual da 

Saúde (BVS) e Google Acadêmico.  

Os termos empregados para busca dos artigos foram identificados nos 

Descritores em Ciência da Saúde (DECS), dos quais foram selecionadas as 

seguintes palavras-chave: esgotamento físico, estresse psicológico, 

comportamento alimentar, hábitos alimentares, comportamentos saudáveis, dieta 

saudável, estilo de vida e estilo de vida saudável.  

Já a estratégia de busca foi organizada de várias formas, sendo utilizados 

os operadores lógicos OR, AND, e aspas para realizar a combinação dos termos 

utilizados na procura das publicações. 

Para inclusão optou-se por artigos que tivessem ligação com a temática, 

estar disponível na íntegra, em português e publicado no período de no máximo 20 

anos. Foram excluídos capítulos de livros, teses, dissertações, monografias e 

artigos que após leitura do resumo não se adequavam com o objetivo do trabalho 

e as publicações duplicadas nas bases de dados.  

O Manual nutricional foi elaborado compreendendo uma sequência descrita 

em oito etapas: primeira etapa: abordagem de conceito de estresse; Segunda 

etapa: efeitos fisiológicos do estresse; Terceira etapa: fatores que podem 



desencadear o estresse; Quarta etapa: como combater ou diminuir os sintomas do 

estresse; Quinta etapa: classificação dos nutrientes moduladores do estresse; 

Sexta etapa: relação do profissional nutricionista na modulação do estresse; Sétima 

etapa: exemplos de receitas ricas em nutrientes com capacidade de modular o 

estresse e diminuir seus sintomas; Oitava etapa: correção do manual e impressão 

final.  

RESULTADOS 

Estresse pode ser conhecido como um estado físico e psicológico provocado 

por agressões que excitam e perturbam emocionalmente o indivíduo, levando o 

organismo a um nível de tensão e desequilíbrio, em consequência do aumento da 

secreção de adrenalina. Em resposta, o corpo produzirá vários hormônios, o 

principal é o cortisol, que é muito importante no organismo, mas durante o estresse 

é liberado em doses mais elevadas, o que não é bom. 

As alterações envolvem o indivíduo como um todo, afetando corpo e mente, 

modificando muitas vezes seu comportamento e alterando suas emoções. 

Relaciona-se o estresse com diversas doenças como: aumento do peso, diminuição 

da memória, baixa da imunidade, ansiedade, diminuição do músculo, queda de 

cabelo e acne. 

O estresse pode ser gerado por fatores físicos, psicológicos ou infecciosos, 

e pode ser sentido de diferentes maneiras de um indivíduo para o outro. As vezes 

o que para um o corpo entende como estresse, para o outro pode ser algo que de 

prazer.  

O tratamento do estresse foca três pontos: administrar os estressores, 

aumentar a resistência a eles e mudar a forma de enfrentá-los. Para combater o 

estresse e/ou diminuir seus sintomas, serão necessárias algumas mudanças no 

estilo de vida e muitas vezes a buscas de profissionais capacitados será necessário 

para auxiliar o tratamento.  

O profissional nutricionista é de grande importância na sociedade atualmente 

estressada, prescrevendo uma dieta individualizada adequada a cada paciente, 

indicando os alimentos fontes dos principais nutrientes que modulam o estresse. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração de um manual nutricional para combater o estresse dirigido 

aos profissionais e população no geral pode auxiliar muito no combate dos sintomas 



do estresse no organismo, que como visto pode causar problemas a saúde do 

indivíduo, desde a queda de cabelo até uma pressão arterial elevada. Portanto o 

manual tem um grande impacto, pois oferta conhecimento de forma clara e objetiva 

sobre uma alimentação para modular o estresse, o que vai estar prevenindo seus 

sintomas.  

O manual vai auxiliar muito os profissionais da nutrição, acrescentando 

conhecimento sobre um tema ainda não muito estudado por esses profissionais, e 

é de grande valia já que o estresse vem aumentando nos últimos anos, no qual a 

alimentação tem grande ligação, embora compete também ao profissional se 

especializar para que possa estar prescrevendo também os fitoterápicos 

abordados.  

Por fim, além de auxiliar em um melhor conhecimento sobre o estresse, e 

como a alimentação de qualidade e estilo de vida saudáveis é importante, inclui o 

nutricionista, que muitas vezes é visto apenas como um profissional que auxilia no 

emagrecimento ou ganho de massa, sendo que essa profissão vai muito além 

disso.  

REFERÊNCIAS 

AMÂNCIO, D. C. O.; NUNES, M. T. C. C.; CARDOSO, M. A. G. Resposta imune 

humoral frente à situação de estresse. XIV Encontro Latino Americano de 

Iniciação Científica e X Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, 2010. 

BAUER, Moisés Evandro. Estresse. Ciência hoje, v. 30, n. 179, p. 20-25, 2002. 

BIANCHI, Maria de Lourdes Pires; ANTUNES, Lusânia Maria Greggi. Radicais 

livres e os principais antioxidantes da dieta. Rev Nutr, v. 12, n. 2, p. 123-30, 1999. 

BORTOLON, Catherine et al. Ansiedade, depressão e estresse em pacientes com 

síndrome metabólica. Arquivos Brasileiros de Psicologia. 2012. 

CUCHIARO, André Luiz. Relação entre consumo/demanda energética, gordura 

corporal e estresse. Kinesis, n. 22, 2013. 

FARAH, Breno Quintella et al. Percepção de estresse: associação com a prática 

de atividades físicas no lazer e comportamentos sedentários em trabalhadores da 

indústria. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 27, n. 2, p. 225-

234, 2013. 

FUMIKO SATO KUREBAYASHI, Leonice et al. Fitoterapia chinesa para redução 

de estresse, ansiedade e melhoria de qualidade de vida: ensaio clínico 

randomizado. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 50, n. 5, 2016. 

 



LIPP, Marilda E. Novaes; COSTA, Keila Regina da Silva Nunes; NUNES, 

Vaneska de Oliveira. Estresse, qualidade de vida e estressores ocupacionais de 

policiais: sintomas mais frequentes. Revista Psicologia Organizações e 

Trabalho, v. 17, n. 1, p. 46-53, 2017. 

MARTUCCI, Célia; VICENTINI, Verônica Elisa Pimenta. O estresse no contexto 

do desenvolvimento do indivíduo. Arquivos do Museu Dinâmico 

Interdisciplinar, v. 7, n. 1, p. 29-36, 2013. 

MARGIS, Regina et al. Relação entre estressores, estresse e ansiedade. Revista 

de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, v. 25, n. 1, p. 65-74, 2003. 

MCEWEN, Bruce S. Cérebro: o órgão central do estresse e da adaptação ao 

longo da vida. 2013. 

MENDES, Fúlvio Rieli et al. Plantas adaptogenas. Sociedade Brasileira de 

Medicina Farmacêutica, 2006. 

MEYER, T. N.; DA SILVA, A. L. Resposta celular ao estresse. Revista da 

Associação Médica Brasileira, v. 45, n. 2, p. 181-188, 1999. 

MORYAMA, Nayara; MENDES, Orientadora–Prof Ms Nilcéia Godoy. A dieta na 

modulação do estresse. ANAIS DO 5º SIMPÓSIO NACIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UNIFIL 2016, p. 23. 2016. 

PEREIRA, Aline et al. Envelhecimento, estresse e sociedade: uma visão 

psiconeuroendocrinológica. Ciências & Cognição, v. 1, p. 34-53, 2004. 

PINTO, Daniela de R.; ALMEIDA, T.; MIYAZAKI, M. C. A saúde e estresse 

ocupacional em médicos. Arquivos de Ciência da Saúde, v. 17, n. 4, p. 201-205, 

2010. 

RODRIGUES, Eliana; CARLINI, E. A. Possíveis efeitos sobre o sistema nervoso 

central de plantas utilizadas por duas culturas brasileiras (quilombolas e índios). 

Arq Bras Fitomed Cient, v. 1, p. 147-154, 2003. 

RONSEIN, G. E. et al. Influência do estresse nos níveis sanguíneos de lipídios, 

ácido ascórbico, zinco e outros parâmetros bioquímicos. Acta bioquímica clínica 

latinoamericana, v. 38, n. 1, p. 39-46, 2004. 

SILVA, Erika. Efeitos do estresse crônico em áreas do cérebro. Revista 

Eletrônica da Estácio Recife, v. 1, n. 1, 2015. 

XAVIER, Helena Chaves. Estresse no trabalho e alto risco cardiovascular em 

funcionários do Campus Saúde de uma universidade pública. 2015. 

ZIMMERMANN, Alice Mesquita; KIRSTEN, Vanessa Ramos. Alimentos com 

função antioxidante em doenças crônicas: uma abordagem clínica. Disciplinarum 

Scientia| Saúde, v. 8, n. 1, p. 51-68, 2016. 

 


