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Programa de Prevenção e Controle da Anemia por carência de ferro e/ou 
Desnutrição na infância 

 
 A conseqüência mais séria da falta de ferro no organismo é a anemia, que causa 
a diminuição das células vermelhas do sangue. Além disso, ela pode ocasionar falta de 
apetite, irritação, pouca vontade de brincar, atraso no desenvolvimento normal da 
criança e diminuição da defesa normal do organismo. Em um estudo realizado no 
Centro de Saúde Escola da Vila Tibério em 1987, quase todas as crianças com menos de 
2 anos de idade estavam com falta de ferro no organismo, e mais da metade delas eram 
anêmicas. 
 A desnutrição é um outro problema de carência nutricional sério, e que afeta 
grande parte das crianças brasileiras, ocasionando também alguns prejuízos para o 
crescimento e desenvolvimento infantil. 
 Estamos agora querendo fazer a prevenção e o controle da anemia e/ou da 
desnutrição, para isso esta creche foi escolhida. 
 Com sua autorização, serão realizadas na própria creche exames de sangue, 
avaliações do desenvolvimento infantil (psicólogas) e neurológica (médico), no início 
do trabalho e após 80 dias, aproximadamente. Através destas avaliações verificaremos 
se o seu filho (a) está anêmico (a) e/ou desnutrido (a) e, se existe prejuízo no seu 
desenvolvimento normal. 
 Convidamos você para uma reunião com os pais e profissionais da creche onde 
conversaremos sobre este trabalho, em data a ser marcada. Para isso ser possível 
precisaremos do seu consentimento e da sua ajuda. A participação de sua criança será 
muito importante porque o resultado deste estudo poderá trazer benefícios não só para 
ela como também a outras que são e serão atendidas e outras creches. Qualquer dúvida 
estaremos a sua disposição para esclarecimentos. 
 Fica garantido aos pais o absoluto sigilo no tratamento e eventual divulgação dos 
resultados obtidos no estudo. 
 

Dr. José Eduardo Dutra de Oliveira 
Coordenador do Projeto 

 

Caso concorde que sua criança participe do programa, assine o canhoto abaixo: 

............................................................................................................................................. 
Recebi esclarecimentos sobre o Programa de Controle da Anemia por Carência de Ferro 
e/ou Desnutrição e estou de acordo que minha criança participe do mesmo. 

Nome ................................................................................................................................. 

Parentesco ........................................................................................................................... 

Endereço.............................................................................................................................. 

Telefone para contato.......................................................................................................... 

 Assinatura ....................................................................    Data ............/............/.............. 


