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uma epidemia silenciosa

OBESIDADE

Especialistas de diferentes

áreas abordam o assunto,

colaborando para que

seja compreendido

em múltiplos aspectos.



Sustentabilidade
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coleta seletiva
ALUNOS DO UNIANCHIETA PROMOVEM AÇÃO DE

22 à 26 de maio
Papéis e Raio -X

Local: Prédio 1 - UniAnchieta
Campus Prof. Pedro C. Fornari

Material:

26 de maio

Local: Food Trucks e Lanchonete
UniAnchieta

Campus Prof. Pedro C. Fornari

Material: Latinhas

ENTRE OS DIAS 22 E
26 DE MAIO, NO
C A M P U S P R O F .

PEDRO CLARISMUNDO
F O R N A R I , S E R Á
R E A L I Z A D A U M A
CAMPANHA DE COLETA
SELETIVA DE MATERIAIS
Q U E A I N D A S Ã O
DESCARTADOS EM LIXO
COMUM, COMO PAPEL,
LATAS DE ALUMÍNIO E
CHAPAS DE RAIO-X.

A ação está sendo organizada pelos estudantes

do quarto período do curso de Tecnologia em

Gestão de Recursos Humanos, com a orientação

do professor Flávio Gramolelli Junior. O objetivo

da campanha de educação ambiental é ampliar

a conscientização da necessidade de separar o

lixo reciclável, além de estimular a participação

da comunidade em campanhas
de preservação da natureza.
Caixas coletoras estarão instaladas no prédio 1

e na Secretaria Geral para a coleta de papéis e

chapas de raio-x, enquanto as latas de alumínio

serão coletadas na área de Food Truck, ao lado
da biblioteca.
Os materiais coletados serão destinados a

empresas de reciclagem especializadas,

reduzindo o impacto nos aterros e melhorando a

qualidade de vida de todos.

A ação é organizada pelos
estudantes do curso de Tecnologia em

Gestão de Recursos Humanos.



DESDE 2006, O MINISTÉRIO DA
SAÚDE REALIZA ANUALMENTE
A PESQUISA VIGITEL –
VIGILÂNCIA DE FATORES DE
RISCO E PROTEÇÃO PARA

DOENÇAS CRÔNICAS POR
INQUÉRITO TELEFÔNICO.

Segundo informa o Ministério da Saúde,
esse aumento da obesidade contribuiu para
o aumento do número de casos de outras duas
graves doenças: a incidência do diabetes aumentou em 61%
e a hipertensão arterial em 14%. Um problema leva a outro, e
a gravidade da situação só piora com o tempo.
Cristiano José Mendes Pinto, coordenador do curso de
Enfermagem do UniAnchieta, explica a mudança no padrão
alimentar dos brasileiros, responsável pelo aumento da
obesidade: “nos últimos 10 anos, o Brasil passou por
uma grande mudança no padrão alimentar da população;
antigamente o país tinha um absurdo número de
desnutridos; atualmente, o problema maior é o predomínio
de pessoas com obesidade”.
Em notícia publicada no site do Instituto Nacional do Câncer
(INCA) em agosto do ano passado, informa-se que pesquisas
recentes apontam o aumento de tipos de câncer relacionados à
obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o peso
corporal adequado contribui para a redução do risco de
desenvolver 13 tipos de câncer. Em um fragmento do texto, lê-se
que “o excesso de gordura corporal é um fator de risco para o
câncer, pois provoca um processo inflamatório crônico e
altera o metabolismo de hormônios sexuais, que podem
causar danos às células, provocando ou acelerando
o surgimento da doença. Uma alimentação
saudável, combinada com atividade física
regular, ajuda a controlar o peso
corporal”.
Segundo o professor Cristiano, a
obesidade também pode causar ou agravar
outros problemas de saúde, como doenças da
vesícula biliar, osteoatrose, apneia do sono,
hepatite gordurosa, aumento do colesterol e lipídeos

A
comparação do número de casos de
obesidade apurados entre os anos de
2006 e 2016 revela um aumento de
60%, um resultado alarmante.

Cristiano José Mendes Pinto,
coordenador do curso de

Enfermagem do UniAnchieta,
explica o motivo
dessa mudança.

Brasil: do combate à fome
ao combate à obesidade

sanguíneos e doenças
cardiovasculares, como o
infarto do miocárdio e o

acidente vascular cerebral.
Este problema contemporâneo

se deve, principalmente, à
alimentação inadequada e ao
sedentarismo, e certamente a

prevenção é o melhor remédio.
Contudo, quando a obesidade já

está instalada, sempre é possível
reduzir o peso e melhorar a saúde.

A obesidade deve ser combatida desde a
infância, ou melhor, desde a gestação do

bebê. Os pais devem garantir à criança
uma alimentação saudável e a prática de
atividades físicas. A mesma atitude deve
ser adotada pelos adultos, para prevenir

ou reduzir a obesidade.
As pessoas com obesidade devem procurar

ajuda profissional para resolver esse
problema de saúde. As “dietas

milagrosas” publicadas na
mídia e em redes sociais

não resolvem o
problema; a obesidade é

uma doença que exige
tratamento por uma equipe

multiprofissional especializada,
portanto, a pessoa deve procurar um

médico, um nutricionista ou uma Unidade
Básica de Saúde para iniciar o tratamento.
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Dietas milagrosas e restritivas ocasionam
a perda de nutrientes. As transformações

corporais normalmente ocorrem em longo prazo.

Padrão alimentar
e obesidade: uma
relação direta

SEGUINDO A TENDÊNCIA MUNDIAL, O BRASIL VEM
PASSANDO POR UMA SITUAÇÃO DE MUDANÇAS NOS
PADRÕES DE ALIMENTAÇÃO E DE NUTRIÇÃO. Isto

significa que o consumo de alimentos em sua forma natural, como as
frutas e as verduras, ou alimentos minimamente processados, como
o arroz e o feijão, estão perdendo lugar na mesa dos brasileiros para
os alimentos processados ou ultraprocessados. Esses alimentos
recebem uma quantidade exagerada de sal, açúcar, óleos e/ou de
outras substâncias que os tornam mais saborosos e mais duráveis,
agregando características indesejáveis do ponto de vista nutricional e
tornando-se mais calóricos do que o produto original e,
consequentemente, menos saudáveis. O excesso de açúcar, de sal e
de gorduras provoca doenças, assim como o consumo de corantes,
estabilizantes ou outros produtos adicionados no processo de
fabricação.
Elaine Gomes Fiore, docente do curso de Nutrição do UniAnchieta,
explica: “de forma muito simplificada, podemos reforçar o ditado
popular que tem sido divulgado: 'quanto menos desembrulhamos e
mais descascamos, mais perto estaremos de boas práticas
alimentares e nutricionais'. Como consequência do atual panorama

alimentar, o que tem se verificado nas pesquisas é o aumento no
número de indivíduos com excesso de peso e com obesidade,
independentemente do nível socioeconômico, caracterizando uma
questão de saúde pública. O aumento do excesso de peso é
preocupante, uma vez que o peso elevado é fator de risco para
diversas comorbidades, como o câncer, doenças cardiovasculares,
diabetes melito tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e as
dislipidemias, entre outras, além de poder conduzir ao
comprometimento da autoestima, com sérias consequências
psicológicas e sociais. Acontece que vivemos em um país capitalista e
em um ambiente obesogênico, no qual é bem mais prático e
econômico optarmos por um copo de refrigerante do que por um copo
de suco natural. Além disto, é comum ligarmos a televisão e
encontrarmos apelos ao consumo dos alimentos menos saudáveis”.
Na busca por um estado nutricional mais adequado, muitas pessoas
fazem promessas de mudança para a segunda-feira, para o próximo
mês ou para o próximo ano, mas como o peso já atingiu um valor
muito indesejado, procuram um caminho mais rápido, como o das
dietas ou dos shakes milagrosos.

Diversas orientações para
a redução do peso

corporal são apresentadas
por nutricionistas, e a

professora Elaine
selecionou algumas:

- Não procure dietas ou estratégias milagrosas; elas
normalmente conduzem à frustração e são
economicamente indesejáveis;
- Dê preferência aos alimentos naturais e evite os
processados e os ultraprocessados;
- Dê preferência aos cereais integrais. No caso dos pães,
prefira também os integrais;
- Procure perto de sua residência ou de seu local de
trabalho pontos de venda de alimentos naturais, como
os sacolões. Pesquise o preço e a qualidade do produto.
Se tiver condições de adquirir alimentos orgânicos, é
ainda melhor;
- Experimente diferentes verduras, frutas e legumes. Se
não tiver tempo de lavar as verduras diariamente, lave-
as e higienize-as com cloro logo após a compra e as
mantenha secas em um vasilhame na geladeira. Desta
forma, será possível consumir verduras diariamente;
- Não procure a perda de peso imediata, isto não é
necessário. O importante é mudar o comportamento e o
hábito alimentar. A perda de peso será consequência;
- Evite ir ao supermercado com fome e não leve crianças
com você;
- Não fique longos períodos sem se alimentar;
- Não vá a festas com fome; faça alguma refeição
saudável antes de sair;
- Evite manter em sua despensa alimentos processados
e ultraprocessados; eles podem ser consumidos
esporadicamente e não devem se constituir em hábito
familiar;
- Não deixe de procurar um médico para saber se pode
praticar atividade física e, em caso positivo, tenha este
hábito associado ao consumo alimentar adequado;
- As transformações normalmente ocorrem em longo
prazo. Não tenha medo de mudanças e aceite suas
dificuldades;
- É possível encontrar alimentos saudáveis e adequados
ao seu paladar, mas é preciso iniciar a busca. Mãos à
obra!



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
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CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8516 RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA 8558 AUXILIAR DE SUPORTE E ATENDIMENTO AO CLIENTE

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8519 LÍDER DE PADARIA 8559 PROGRAMADOR DE MATERIAIS PLENO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8520 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO GERAL 8560 PROGRAMADOR DE P.C.P JR.

8416 ASSISTENTE MARKETING 8521 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8564 ESTÁGIO COMERCIAL

8427 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8522 TÉCNICO ENFERMAGEM NO TRABALHO 8565 ESTÁGIO R.H

8428 ESTÁGIO INTELIGÊNCIA EM MARKETING 8525 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 8566 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

8429 ESTÁGIO T.I 8526
WEB DEVELOPER | WEB DESIGNER | PROGRAMADOR

HTML PHP CSS
8567 ESTÁGIO CUSTOS E CONTROLADORIA

8430 ESTÁGIO MARKETING 8528 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8568 ESTÁGIO P.C.P

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8529 ENFERMEIRO 8569 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8465 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8530 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8570 OPERADOR DE EMPILHADEIRA - GRANDE PORTE

8482 ESTÁGIO QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO 8531 ANALISTA DE QUALIDADE 8571 ESTÁGIO QUÍMICA

8485 ESTÁGIO FISCAL 8532 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - QUALIDADE 8573 ESTÁGIO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

8487 ESTÁGIO BIOLOGIA 8533 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS 8574 ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

8488 ESTÁGIO ENGENHARIA FLORESTAL 8534 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8575 ANALISTA COMERCIAL

8491 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 8535 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8576 ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂNICA

8495 SOCIAL MEDIA 8536 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8577 ESTÁGIO

8496 ESTÁGIO VENDAS 8537 ELETRICISTA 8578 LABORATÓRIO SAÚDE

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8538 RECEPCIONISTA DE SAC 8579 LABORATÓRIO QUÍMICA

8501 ESTÁGIO R.H 8539 JOVEM APRENDIZ - QUALIDADE 8580 LABORATÓRIO BIOLOGIA

8503 ESTÁGIO VENDAS 8541 ESTÁGIO 8581 LOGÍSTICA/SUPRIMENTOS

8504 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8542 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8582 TÉCNICO EM MECATRÔNICA

8505 ESTÁGIO VENDAS 8546 VENDAS DE SERVIÇOS 8584 AUXILIAR DE PROFESSOR DE GRUPO 2

8507 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8585 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8510 ESTÁGIO VENDAS 8551 ASSISTENTE DE VENDAS 8587 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO - VENDAS

8511 ESTÁGIO ATENDIMENTO 8552 ESTÁGIO MARKETING 8588 ESTÁGIO R.H

8514 ESTÁGIO MANUTENÇÃO 8554 AUXILIAR P.C.D 8589 ESTÁGIO

8557 VENDAS EXTERNAS - ELETRÔNICOS 8555 AUXILIAR CONTÁBIL 8590 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO



A economia no mercadoA economia no mercado

plus sizeplus size

NÃO MUITO TEMPO ATRÁS, COMPRAR ROUPAS DE TAMANHOS
GRANDES PODIA SER UMA TAREFA DIFÍCIL PARA OS
BRASILEIROS. Algumas marcas investiam nos tamanhos maiores,

mas com produções simples, peças básicas e cartela de cores reduzida,

enquanto as marcas mais alinhadas à moda, com estampas e cortes

diferentes, ainda mantinham em suas linhas a numeração pequena.
Mais recentemente, a moda plus size vem ganhando as marcas. O que antes

dificultava a vida das pessoas acima do peso movimentou cerca de 200

milhões de reais no varejo na cidade de São Paulo no ano passado, registrando

um aumento de aproximadamente 11% em relação ao ano anterior, conforme

divulgado pela revista Veja São Paulo.
Para Marino Mazzei, economista e professor do UniAnchieta, “essa condição

física está agora sendo melhor atendida pela oferta de produtos plus size.

Assim, a crescente demanda faz com que esse mercado seja muito promissor.

A oferta está procurando ser suficiente para a demanda, e isso faz com que

haja muita competitividade e o surgimento de novas marcas oferecendo esses

produtos”.

Na contramão
da crise, o

segmento atrai
a atenção e

prospera.

Economia
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concurso de

BOLSASBOLSAS

concurso válido para ingressantes na graduação

INSCRIÇÕES
www.anchieta.br

INFORMAÇÕES
0800 772 8445

4588-4444

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

CURSOS


