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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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OF/DREA/GAB/CIRCULAR/Nº148/2008 
 

Araguaína, 03 de outubro de 2008. 
 

 Senhor(a) Diretor(a), 
 

 
O Ministério da Saúde convida as unidades escolares de Tocantins a participar da 

Pesquisa Nacional para Avaliação do Impacto da Iodação do Sal. Trata-se de um inquérito 

nacional que tem por objetivo avaliar o impacto da iodação do sal produzido no Brasil, 

elaborado em parceria com as especialistas e com o Ministério da Educação. 

 Esta pesquisa será realizada com aproximadamente 20.000 escolas (de 6 a 14 anos). 

As informações serão coletadas em 484 municípios em todos os estados brasileiros e Distrito 

Federal. Parte da pesquisa será realizada nas escolas, para a coleta de urina das crianças 

nesta faixa etária e a medição de seu teor de iodo, e a outra parte, nos domicílios, para a coleta 

de informações mais detalhadas sobre o consumo de sal iodado e também a coleta de uma 

pequena amostra do sal de cozinha. 

 A instituição responsável pela pesquisa é o Departamento Materno-Infantil da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e o Centro de Pesquisas Epidemiológicas do 

Departamento de Medicina Social da Universidade de Pelotas (UFpel), com a coordenação do 

Professor Dr. Juraci Almeida César. A equipe de pesquisa entrará em contato com as escolas 

para o agendamento das atividades e esclarecimentos da operacionalização da pesquisa no 

ambiente escolar. 

 Espera-se avaliar se a iodação do sal oferecido à população é capaz de fornecer a 

quantidade necessária de iodo para prevenir e controlar os Distúrbios por Deficiência de Iodo 

sem risco de ocorrência de outras doenças associadas ao consumo excessivo deste 

micronutriente. O resultado desta pesquisa é de grande relevância, pois credenciará o país a 

receber o “Certificado Internacional de Eliminação Virtual dos Distúrbios por Deficiência de Iodo” 

de seu território. 

 Segue anexa, relação das unidades escolares da rede estadual, municipal e particular 

contempladas com a referida pesquisa. 

  

Atenciosamente, 

 

CORINA MARQUES DE CARVALHO 
Diretora Regional de Ensino 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES QUE PARTICIPARÃO DA PESQUISA 
 
 

Nº UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPIO 

01 Colégio Estadual Guilherme Dourado Estadual Araguaína 

02 Educandário Objetivo Particular Araguaína 

03 Escola Estadual João Guilherme Leite Kunze Estadual Araguaína 

04 Escola Municipal José Nogueira Municipal Araguaína 

05 Escola Paroquial Luiz Augusto Estadual Araguaína 

06 Escola Municipal Pedro Pereira de Almeida Municipal Filadélfia 

07 Escola Municipal Candido Araújo Municipal Wanderlândia 

 


