
PALESTRA GRATUITA abordará a
INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA sobre pessoas de

diferentes gerações.
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Oportunidade

A atividade foi realizada pelos estudantes no último dia 26 de setembro, em
conjunto com a Academia de Saúde da Prefeitura Municipal de Jundiaí.

PARA COMEMORAR A SEMANA DO IDOSO, A ACADEMIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUNDIAÍ REALIZOU UM BINGO COMUNITÁRIO. Durante o evento, estudantes do curso de

Fisioterapia do UniAnchieta realizaram exercícios e alongamentos com os idosos presentes.
Essas ações sociais fazem parte da mobilização em torno da atenção básica à saúde e permitem que os

estudantes tenham a experiência de orientar e conscientizar a população sobre a importância dos exercícios

nessa idade, como agentes preventivos da obesidade, osteoporose, sarcopenia e outros problemas de saúde

inerentes ao envelhecimento.

Estudantes de Fisioterapia
do UniAnchieta participam

de evento da Semana do Idoso

A oportunidade permite que os alunos coloquem em prática todo conhecimento teórico

Alongamento durante as atividades



Saúde
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o que é

artrose?artrose?
O Dr. Neto Andreghetto, fisioterapeuta e
professor do UniAnchieta, compartilha

uma série de informações importantes sobre a
doença e como tratá-la.

AARTROSE É UMA LESÃO QUE PODE ACOMETER
DIVERSAS ARTICULAÇÕES DO CORPO,
ATACANDO ESPECIFICAMENTE AS CARTILAGENS

DESSAS ARTICULAÇÕES. A cartilagem é um tecido
viscoelástico e flexível, que serve para revestir, proteger, dar
forma, reduzir atritos e absorver impactos nas articulações.
Absorver impactos é uma função secundária da cartilagem,
pois músculos e fáscias são os principais responsáveis pela
absorção dos impactos sobre o corpo.
A artrose caracteriza-se por uma aceleração do desgaste da
cartilagem das articulações, muitas vezes relacionado a
atividades realizadas no dia a dia. Essa aceleração pode
ocorrer por aumento de atrito, por aumento de carga ou por
alguma doença degenerativa. Na maioria das vezes, essa
degeneração é consequência da incapacidade muscular de
amortecer impactos.
A cartilagem é um tecido com poucos vasos sanguíneos e
nervos. Sendo assim, enquanto ela está intacta e começa a se
degenerar, não existe dor ou inchaço. Porém, quando o
desgaste chega a níveis mais avançados, começa a atingir
tecidos mais profundos, aproximando-se dos ossos e muitas
vezes acometendo-os, esses, sim, muito irrigados e
inervados, o que provoca dores e sintomas inflamatórios,
como edema.
Inicialmente pode haver dores leves e esporádicas, mesmo
sem haver grande desgaste da cartilagem; isso se deve à
diminuição da capacidade muscular, então a função de
amortecer impactos passa para a cartilagem, que
consequentemente a transmitirá para os ossos.
Na prática, muitas atividades podem agravar ou acelerar o
quadro de degeneração da cartilagem. Se utilizarmos como
exemplo o futebol, atletas que não possuem boa capacidade
muscular, principalmente de coxa, principal estabilizador do
joelho, e jogam com frequência ou alta intensidade, tendem a
ter muito acelerado o desgaste da cartilagem do joelho, do
quadril e do tornozelo, gerando artroses precoces e
afastamento da atividade antes do que se esperaria.
Para piorar a situação, não existe ainda no mercado qualquer
medicamento que efetivamente regenere a cartilagem
desgastada. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Para
quem já foi diagnosticado e já sofre do mal, a fisioterapia tem
diversos recursos para melhorar bastante o quadro e devolver
qualidade de vida ao paciente, que poderá viver de forma
praticamente normal, mesmo com a presença da doença.
Nesse caso, orientações e acompanhamento de um
especialista são sempre bem-vindos.
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Nutrição

AS DOENÇAS CRÔNICAS CONSTITUEM IMPORTANTE
PROBLEMA DE SAÚDE COLETIVA NO BRASIL. ENTRE ELAS,
ESTÃO A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, AS
DOENÇAS CARDIOVASCULARES, O ACIDENTE VASCULAR

CEREBRAL E A DIABETES MELLITUS. Um fator de risco para o
desenvolvimento dessas e de outras enfermidades é a dislipidemia.
As dislipidemias são modificações no metabolismo dos lipídeos que
desencadeiam alterações nas concentrações das lipoproteínas
plasmáticas, favorecendo o desenvolvimento de doenças crônico-
degenerativas.
Estudos mostram a relação
entre dislipidemia e o
aumento de risco de morte.
A elevação nos níveis
sanguíneos de colesterol e o
aumento de triglicérides
são fatores de risco para
eventos cardiovasculares,
sendo essa a principal causa
de morte no mundo.
A industrialização e a
urbanização provocaram
mudanças no estilo de vida
e na alimentação das
p e s s o a s , c o m o a
necessidade de realizar as
refeições em um curto
período e de fazer mais
refeições fora de casa,
passando-se a consumir
alimentos ricos em sal,
gorduras e açúcares,
paralelamente à redução do
c o n s u m o d e f r u t a s ,
verduras, legumes e demais
alimentos básicos. Essas
mudanças estão associadas ao aumento e ao agravamento dos
problemas de saúde pública.
Nesse contexto, a educação alimentar e nutricional aparece como uma
estratégia capaz de modificar a alimentação de um indivíduo ou
comunidade, de forma a promover o reconhecimento da alimentação
saudável para a melhoria da qualidade de vida. A educação nutricional,
além de atuar para que o indivíduo saia de sua condição nutricional
insatisfatória, apresenta ainda a função social de eliminar os desníveis de
conhecimentos técnicos e populares existentes, fazendo com que, por
meio da socialização desses conhecimentos, ocorram alterações
significativas nas formas de reflexão e ação não apenas da população em
geral, mas também dos profissionais de saúde.

Concretizando um trabalho de promoção da educação alimentar e
nutricional realizado pelas estudantes Aline Fernochio, Carla
Torres, Cristina Silva e Gabriela Souza, do oitavo período do curso
de Nutrição do Centro Universitário Padre Anchieta, sob a
orientação da professora Vera Novaes, foi a apresentada uma
palestra com o tema Dislipidemia aos usuários da Unidade Básica
de Saúde da Vila Popular, em Várzea Paulista.
O objetivo da palestra foi oferecer informações sobre educação
alimentar e nutricional aos participantes, orientando-os sobre o

consumo de óleos, gorduras
e açúcares e a relação de
alguns desses alimentos
com o aparecimento de
dislipidemias.
Durante a palestra, foram
a p r e s e n t a d o s a o s
participantes alimentos
industrializados com altos
teores de gorduras e
a ç ú c a r e s e m s u a
composição, consumidos
diariamente por grande
parte das pessoas. Foram
a p r e s e n t a d a s a s
embalagens e a quantidade
de gordura presente em
cada alimento, enfatizando-
se o risco do consumo
desses p rodu tos em
excesso, recomendando-se
a sua substituição por
alimentos mais saudáveis.
Ao final da palestra, os
participantes puderam
degustar a salada de
abacate conhecida como

guacamole, típica da culinária mexicana. Essa receita é preparada
com abacate e azeite, alimentos que contêm gordura e óleos
importantes para o organismo, sendo assim apresentada uma das
formas saudáveis de consumir óleos e gorduras.
Os participantes receberam uma cópia da receita de guacamole.
Todos se mostraram interessados pelo tema abordado, fizeram
perguntas e apresentaram dúvidas, o que demonstra a
necessidade de se promover a educação alimentar junto à
população, enfatizando a importância do profissional de nutrição
na sociedade. .

Estudantes e docente do curso de Nutrição ministraram palestra aos usuários da unidade.

As alunas ministraram a palestra e informaram a comunidade sobre a educação alimentar
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Nutrição

Guacamole
Ao final da palestra, os participantes puderam degustar
a salada de abacate conhecida como guacamole, típica

da culinária mexicana.

Acesse o site www.anchieta.br e baixe
algumas receitas desenvolvidas e indicadas

pelos alunos e professores do curso de
Nutrição.

Ingredientes:

Modo de preparo:

1 abacate maduro
suco de ½ limão
2 colheres de sopa de cebola picada
2 tomates sem sementes picados
1 colher (sopa) de coentro picado (opcional)
½ pimenta dedo de moça picada ou 1 colher (sopa) de molho de pimenta
sal a gosto

Coloque a polpa do abacate em um recipiente e amasse com um garfo. Adicione o limão, a cebola picada, o coentro, a pimenta e o
sal. Por último, misture delicadamente o tomate.
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Empregos e Estágios Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no

Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais), voltadas para os alunos, ex-alunos e

familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Cadastre seu currículo no site www.anchieta.br/nemp e

boa sorte! Sujeito à disponibilidade de vagas. Acompanhe as atualizações pelo site:

www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

Os cursos de extensão do
UniAnchieta são curtos, práticos e

valorizam o seu currículo.

Acesse www.anchieta.br e conheça



Comportamento
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É
CADA VEZ MAIS COMUM A INFLUÊNCIA DA

TECNOLOGIA SOBRE OS INDIVÍDUOS, NÃO
IMPORTANDO A GERAÇÃO. A adoção de novos hábitos

de compra, a realização de movimentações financeiras, o
entretenimento, o noticiário do dia, as polêmicas em curso,
entre outros, são conteúdos do cotidiano de pessoas de todas as
idades e cada vez mais ligados à tecnologia.
Com o objetivo de compreender a influência da tecnologia no
desenvolvimento físico, mental e social, bem como de utilizá-la
favoravelmente no desenvolvimento pessoal, Andrea S.
Albuquerque de Oliveira ministrará a palestra “A influência da

“A influência da tecnologia
na infância e vida adulta”

é tema de palestra no UniAnchieta
Promovida pelo NEMP, o Núcleo de Empregabilidade do UniAnchieta, a oficina é gratuita e aberta à

comunidade acadêmica e à comunidade externa.

tecnologia na infância e vida adulta” no próximo sábado, dia 21
de outubro, das 9h às 11h, prédio 2, sala 43, no Campus Prof.
Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km
55,5 da Via Anhanguera.
A programação do NEMP pode ser consultada no site do
UniAnchieta (www.anchieta.br/todos-oseventos/).
Para os estudantes, a participação será válida
como atividade complementar, com carga
horária de cinco horas.

inscreva-se



Você sabia que a água é um solvente universal? Nas aulas de Ciências, estudantes dos sextos anos
das Escolas Padre Anchieta estão ampliando seu repertório de conhecimentos sobre a água, um

recurso natural fundamental para a vida, porém bastante limitado. Conhecer a importância da água,
bem como suas propriedades, é fundamental para o reconhecimento da necessidade de preservação

desse recurso natural vital à existência humana. Por meio de um experimento, os estudantes
constataram que a capacidade de dissolução é uma das propriedades da água.
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Os alunos dissolveram diferentes produtos na água para analisar o resultado

Observar, conferir e anotar os resultados

Uma ajudinha da professora sempre vai bem

Após a analise das soluções, uma foto para registrar o momento

Professor é quem estende a mão,
incentiva o diálogo e

encaminha para a aventura da vida!

Parabéns professor pelo seu dia!


