APOIO À SEGURANÇA do
ATRAVÉS DO BEM ESTAR

policial
da família

Necessidades nutricionais

Parece que muda todo dia o que é considerado “saudável”. Às vezes é difícil compreender o que é saudável e como você deve
cultivar em sua família os bons hábitos alimentares, por causa do ciclo ininterrupto de dietas que entram e saem da moda e das novas
pirâmides de alimentos que surgem à toda hora. Com um pouco de preparo, você e sua família podem entrar nos trilhos de uma vida
cheia de saúde. Reconhecer os elos importantes que existem entre nutrição e saúde e bem estar do policial e de sua família pode
levar a um melhor desempenho no trabalho, gerando indivíduos e famílias mais saudáveis em comunidades mais seguras.

Conscientize-se do elo entre o estresse e a alimentação
Perceba a ligação entre o estresse – trabalho e vida pessoal – e a comida que você come. Escolha
sempre alimentos saudáveis em momentos de estresse para que você possa pensar com mais
clareza, para que tenha mais energia e para que a sua saúde melhore de uma maneira geral.

É comum escolher a “comida mais confortável”
com teores cada vez mais elevados de gordura
e/ou açúcar nos momentos de estresse,
independentemente da fome – particularmente os
policiais que se encontram sob estresse físico ou
emocional.i
nn A FDA (órgão regulador dos EUA para alimentos
e remédios) recomenda que não se acrescente
mais do que nove colheres de chá de açúcar
aos alimentos por dia, pois isso não acrescenta
nenhum valor nutricional ii. Essa quantidade
equivale:

9 fatias de pizza de queijo ou ainda

3 doces com cobertura
de açúcar cristalizado

copo e meio de suco
de maçã.

Tente praticar o hábito da tolerância para
controlar os seus níveis de estresse.
Dê bons exemplos de
relacionamento com a comida para
a sua família e induza os seus filhos
a desenvolverem bons hábitos
alimentares.

Encontre maneiras de canalizar
o estresse — fazer exercícios
físicos, manter um diário ou
qualquer outra atividade que
ajude a relaxar.

Essas atividades devem ser uma
diversão para toda a família.
Experiment el evara família para
assistir a um lme engraçado no
cinema, ou para fazer um passeio
		
de bicicleta, ou para preparar o
		
jantar juntos de forma a aliviar o
		estresse.”

3 doces com cobertura de açúcar cristalizado
i
ii
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Coma comida saudável no trabalho
Às vezes é difícil comer comida saudável no trabalho por causa da imprevisibilidade das obrigações
de um policial. Planejar o que se vai fazer e discutir conscientemente as realidades de quem trabalha
em turnos pode ajudar no desenvolvimento de bons hábitos alimentares durante o trabalho.

Prepare com antecedência as refeições da
sua semana de forma a facilitar a ingestão de
alimentos saudáveis quando você tiver que
enfrentar um horário imprevisível que muda à
toda hora.
Preparar refeições saudáveis de
antemão tem uma importância
muito grande para os policiais
que trabalham no turno da noite
e podem não ter acesso
a restaurantes nem a mercados
durante os seus
plantões.
Gaste algum tempo da sua semana
fazendo as compras de mantimentos,
preparando lanches e refeições para
os seus plantões.
Torne esse planejamento e o
preparo dos alimentos um evento
em família – pode ser um
divertimento para todos vocês!
Isso não só ajuda a sua família
inteira a se preparar para a
semana de atividades como ainda
propicia a você uma oportunidade
de criar bons hábitos alimentares
para os seus filhos.

nn Traga sempre lanchinhos saudáveis no seu
carro, na sua mesa ou na sua moto. Castanhas,
barrinhas de baixo teor de açúcar ou uma fruta
podem ajudar a “enganar” a fome até que você
possa parar para fazer uma refeição nutritiva
em vez de pegar um salgadinho numa esquina
qualquer.
nn Mantenha bem à mão as melhores opções de
comida saudável que você puder. Às vezes
você precisa mesmo comprar a comida do dia: ter
uma lista das comidas saudáveis que você mais
gosta nos restaurantes ou mercados da vizinhança
facilita na hora de fazer uma opção rápida.
nn Vá nas lojas de conveniência da sua preferência e
peça que eles deixem você ter acesso ao microondas ou a uma torradeira para comer uma comida
quentinha durante o trabalho.
nn Estabeleça uma rotina alimentar, de forma a
incluir um intervalo para o estresse do trabalho.
• Desmonte da moto, saia do carro ou do
escritório quando for comer, de forma a
educar o seu cérebro a manter um horário
fixo para as refeições, sem distrações, para
estimular o consumo de alimentos saudáveis.
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Coma comida
saudável em casa
Comer comida saudável em casa pode ser
tão difícil quanto comer comida saudável no
trabalho. Criar rotinas na família sempre que
possível e tratar os horários de plantão com
flexibilidade pode levar a família toda a fazer
refeições mais saudáveis.

nn Transforme o ato de cozinhar num evento de
família. Crie um livro de receitas saudáveis
preferidas para os lanches da família.
• A vida que um policial leva é mais propensa
à obesidade do que a vida dos civis.iii Bons
hábitos alimentares fazem parte da boa saúde
e do bem estar.
nn Prepare os seus lanches preferidos em casa.
Pizza feita em casa ou uma boa massa com
queijo pode saciar tanto quanto a versão que
você encomenda na rua, e você sabe todos os
ingredientes que você colocou ali.
nn Experimente sempre receitas novas.
De repente, você pode se deparar com uma
nova preferência!
nn Crie a rotina de comer com a família.
• O jantar em família não deve permitir o uso de
aparelhos eletrônicos, de forma a fortalecer os
laços entre vocês e a propiciar uma refeição
sem distrações.v
• Fazer refeições em família de forma rotineira
é um hábito que está ligado a uma redução da
obesidade infantil.
Ficar assistindo ao que passa na
tela de um aparelho qualquer pode
aumentar em 37% as possibilidades
de obesidade em adultos. iv

Ser saudável é mais do que praticar exercícios ou excluir doces e alimentos gordurosos. Pratique uma dieta equilibrada,
exercite-se adequadamente e lembre-se sempre de que você está procurando um estilo de vida saudável e não uma dieta
temporária!

CONCENTRE-SE EM
VARIEDADE.
nn Experimente comidas novas com a
sua família.
nn Busque sempre a maior variedade
de alimentos que puder; faça pratos
coloridos de boa composição
nutricional e de ingredientes
variados. Comer assim aumenta
o seu nível energético, o que é
fundamental para enfrentar turnos
de trabalho que podem durar mais
do que o esperado e conseguem
ser imprevisíveis.vi
nn Procure consumir muitas frutas,
verduras e legumes, pois são um
ótimo lanchinho para ter sempre no
carro de patrulha ou na delegacia.
nn Lembre-se de que, quanto menos
processado for o alimento, melhor
ele será para você.
• Se a comida pode estragar, isso é
sinal de que ela pode ser boa
para você.

APRENDA A LER OS RÓTULOS DOS
ALIMENTOS, E ENSINE ESSE HÁBITO PARA A SUA FAMÍLIA.

TAMANHO DA PORÇÃO DE COMIDA:
preste atenção ao tamanho da porção
de comida servida e quantas pessoas
poderão se servir daquele prato. As
novas diretrizes da FDA determinam que
a comida seja servida na quantidade
média que as pessoas comem de fato
e não na quantidade que elas deveriam
estar comendo.vii
CALORIAS: preste atenção
à sua ingestão de calorias.
Considere os nutrientes e a
energia que você vai receber
dessas calorias; muitas calorias
não devem ser de todo ruins
se o alimento for altamente
nutritivo. Alguns rótulos podem
distinguir calorias de gordura,
o que mostra a quantidade de
calorias oriundas da gordura.

NUTRIENTES QUE VOCÊ DEVE COMER MENOS: A Associação
Norte-americana de Cardiologia recomenda que somente 5-6% das
calorias diárias sejam retiradas de gorduras saturadas.viii
É preciso limitar a ingestão diária de gordura, pois ela aumenta o nível
do colesterol ruim e aumenta o risco de doenças cardíacas. A gordura
trans vem, em geral, dos óleos parcialmente hidrogenados.ix Os óleos
parcialmente hidrogenados são encontrados em vários alimentos, como
a margarina, o fermento, as frituras e os pré-cozidos e embalados.
Não se deve comer mais do que 1.500 mg de sódio por dia. Mais do
que isso pode causar pressão alta, que é um dos maiores fatores de
risco de morte para a mulher nos EUA e o segundo maior fator de risco
para o homem nos EUA.x
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Beba líquido
o suficiente

Como criar um estilo de vida saudável





  

 


           

         

    

      

      

      

      

   
    
      
  
   




 
    

     
   
 

NUTRIENTES QUE VOCÊ DEVE COMER MAIS:
Aumentar a ingestão destes nutrientes, inclusive fibra
dietética, vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro, pode
melhorar a sua saúde como um todo.
AÇÚCAR: existem dois tipos de açúcar; o que ocorre
naturalmente e o açúcar que é adicionado à comida. Muitos
rótulos de alimentos mostram os dois em separado. Vários
nomes para este açúcar podem ser usados numa lista de
ingredientes, inclusive “xarope”, “adoçante” e moléculas
de açúcar que terminam em “-ose”. Segundo a FDA, “para
quem consome mais de 10% das calorias diárias a partir
de açúcares adicionados, é difícil atender as necessidades
nutricionais ao mesmo tempo em que se mantém dentro
das necessidades calóricas.”xi

nn Quantidade de líquidos que você deve beber:
15,5 xícaras para os homens; 11,5 para as mulheres.xii
nn Use a sua própria sede como guia preliminar a sua
ingestão de líquidos, embora a sua necessidade de
ingerir líquidos possa variar conforme:
• Clima, inclusive a temperatura e o grau de umidade
em que você se encontra.
• Níveis de esforço: suar significa que você está
precisando ingerir mais líquidos.
• A sua saúde como um todo: determinadas condições
à quais você está sujeito, como obesidade ou pressão
alta, pedem maior ingestão de líquidos.
nn Não se esqueça de que o uniforme pode fazer você
suar ou manter o seu corpo mais aquecido do que o
ambiente. Beber muito líquido pode ajudar a hidratar
o seu corpo por baixo do colete ou do equipamento
tático.
nn Não beba de volta as calorias gastas.
As bebidas podem conter muito açúcar, o que contribue
muito para a obesidade.xiii A água é o
líquido ideal, pois não possui calorias
nem açúcar, tampouco gordura.
nn Leve consigo uma dessas garrafinhas
que você possa encher facilmente
como forma de aumentar o seu
consumo de água. recargable para
estimular su consumo de agua
durante el día.
• Transforme esse hábito num
desafio para a sua família
• Quem será que vai atingir
primeiro o nível de ingestão
de água recomendado? Ou
quem consegue beber só
água durante o dia todo?
• Decore as garrafinhas de água da família, ou
comprem as que vocês acharem mais bonitas.
Se a sua garrafa for legal, você pode acabar
bebendo mais água por causa disso.

Esta publicação faz parte de uma série. Para maiores expedientes de apoio à
família, visite: www.theIACP.org/ICPRlawenforcementfamily
O Instituto de Relações com as Comunidades Policiais (ICPR) foi montado para
dar orientação e apoio às agências de policiamento, buscando aumentar a
confiança da comunidade com foco na cultura bem como nas normas e práticas.
Para obter maiores informações, entre em contato conosco...

ICPR@theIACP.org

theIACP.org/ICPR

800.THE.IACP

