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O QUE É ANEMIA?
 

É uma condição caracterizada pela queda no
conteúdo de hemoglobina, o pigmento que
dá cor aos glóbulos vermelhos no sangue.
Isso pode ocorrer pela carência de um ou
mais nutrientes essenciais, como ferro (o
mais comum), zinco, vitamina B12 e proteínas.
Também pode ser consequência da perda de
sangue ou de diferentes doenças ou
condições adquiridas ou hereditárias. Os
glóbulos vermelhos, também chamados de
hemácias ou eritrócitos, têm a nobre função
de transportar oxigênio dos pulmões para
todas as células do corpo. Portanto, com
pouca hemoglobina, todo o organismo fica
deficitário, embora o sofrimento seja mais
pronunciado para músculos, coração e
sistema nervoso. A queda de hemoglobina no
sangue pode ser aguda, quando há perda de
sangue ou destruição de glóbulos vermelhos
por alguma doença, ou pode ser crônica, o
que ocorre lentamente e pode ter várias
causas.

 



QUAIS OS SINTOMAS DE ANEMIA?

Entre os sintomas mais comuns de
anemia, podemos incluir:

– queda de pressão arterial, cansaço,
palidez em pontos como os olhos e as
gengivas (nas mucosas do corpo),
tontura, fraqueza, sonolência, dor
muscular, taquicardia, falta de ar.

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA ANEMIA?

- Comprometimento do sistema imune,
com aumento da predisposição a
infecções 
- Aumento do risco de doenças e
mortalidade de mães e recém-nascidos 
- Redução do crescimento,
desenvolvimento neuropsicomotor e
dificuldades de aprendizagem das
crianças.



A ANEMIA MAIS COMUM EM CRIANÇAS É A
ANEMIA FERROPRIVA! 

 
Isso provavelmente ocorre pela baixa
ingestão de alimentos ricos em ferro

altamente biodisponível, normalmente
encontrado em alimentos de origem animal

(ferro-heme).
 

 Também pode ser influenciada pela baixa
ingestão de vitamina C, sendo que esta

auxilia para uma melhor absorção do ferro
obtido dos vegetais (ferro não-heme). 

 
Por fim, a anemia ferropriva pode ocorrer
pela ingestão concomitante de alimentos

que atrapalham a absorção do ferro, como
aqueles ricos em cálcio (fatores

antinutricionais). O cálcio é importante
para a formação dos ossos e contração
muscular, entretanto, quando consumido
em excesso e com fontes de ferro, pode

atrapalhar a absorção desse último
mencionado. 

 
 



ALIMENTOS RICOS EM FERRO-HEME
- carnes
- aves

- peixes
- vísceras (fígado, moela)

- gema de ovo
 

ALIMENTOS RICOS EM FERRO NÃO-HEME
- feijão

- lentilha
- evilha

- espinafre
- castanhas

- brócolis
- beterraba

 
ALIMENTOS RICOS EM VITAMINA-C (consumir junto

às fontes de ferro não-heme)
- couve folha

- goiaba
- acerola
- manga
- mamão
- limão

- laranja
 

ALIMENTOS RICOS EM CÁLCIO (evitar consumir em
excesso ou nas refeições principais - almoço e jantar

- onde é adquirida a maior parte do ferro diário)
- leite e derivados

- amendoim
- linhaça

- uva passa 
- gergelim

- grão-de-bico



SUGESTÃO DE CARDÁPIO PARA A
MELHORA DA ANEMIA FERROPRIVA

 
DESJEJUM: 

batida de mamão com leite + ovo mexido
 

LANCHE DA MANHÃ
salada de frutas (manga, laranja, banana

e maçã)
 

ALMOÇO
Arroz, feijão, almôndegas , salada de

beterraba + bergamota para a sobremesa
 

LANCHE DA TARDE
Sanduíche natural com frango desfiado +

leite
 

JANTAR
Sopa de legumes (macarrão, fígado e coxa
de frango, brócolis, espinafre, abóbora e

batata inglesa)



Para mais informações ou para sanar
dúvidas sobre a alimentação escolar do

município, contate a Secretaria de
Educação e chame pela nutricionista

Karoline Barros, responsável técnica do
PNAE em Saudades. 

 
Telefone fixo: (49) 33343620 
Whatsapp: (49) 988125742

 
 


