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INEM recebeu mais de 200 chamadas de
incidentes de crianças com cápsulas de
detergente
O Centro de Informação
Antivenenos (CIAV), do INEM,
recebeu em 2014 mais de 200
chamadas sobre incidentes com
cápsulas de detergente para
máquinas de lavar louça e
roupa, na maioria envolvendo
crianças. LEIA MAIS

Os 10 alimentos mais frequentes nos
surtos de intoxicação alimentar
Comer uma salada pode fazer você
ficar doente? Acredite ou não, saladas
verdes estão no topo da lista dos
alimentos mais perigosos da América.

“As leis não garantem segurança para
consumir alimentos transgênicos”, diz
ativista americano
Jeffrey Smith, diretor do Instituto
Americano de Responsabilidade
Tecnológica, diz que os brasileiros
estão expostos aos efeitos nocivos
destes
produtos,
ocasionando
problemas na digestão até o
aparecimento de tumores. LEIA MAIS

Os riscos da comida japonesa
A culinária japonesa é uma das mais
saudáveis e a que mais conquista fãs
em todo mundo, porém, como
qualquer tipo de comida, ela deve ser
tratada sob alguns cuidados muito

Isso foi demonstrado no artigo que foi
traduzido pelo Prof. Ismar Araujo de
especiais para evitar problemas de
Moraes e a Médica Veterinária Dra Gisela C. saúde a quem consome, principalmente quando
Hutten. LEIA MAIS
ingerida crua. LEIA MAIS

Alimentos têm resíduos de agrotóxico
acima do permitido, diz ANVISA
Um levantamento divulgado pela
ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) com um grupo
de seis frutas e verduras mostrou
que 25% dos alimentos analisados
contêm um nível de agrotóxico
acima do limite ou não permitidos
para o tipo de produto produzido.
LEIA MAIS

Controle de qualidade da água vai
aumentar
Na mesma proporção em que
minguam as reservas da bacia do Rio
Paraíba do Sul, principal fonte de
abastecimento do estado do Rio de
Janeiro, cresce a preocupação de
especialistas em saúde pública com a
qualidade da água que chega aos
cidadãos. LEIA MAIS
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