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Infectologista alerta sobre ambientes 

prediletos de bactéria do Botulismo  

 Botulismo que é 

causado pela 

bactéria C.botulinum, 

presente no solo e em 

alimentos 

contaminados produz 

uma das mais potentes toxinas encontradas 

até hoje.  LEIA MAIS  

Baiacu dado já cortado por vizinha leva à 

internação de 11 na Baixada 

“Ganharam 2 quilos de peixe de uma 

vizinha, em filés variados, e fizeram uma 

peixada. Em anos consumindo baiacu, 

nunca tínhamos visto pessoas gritando por 

socorro, no chão”, diz vizinha da dona de 

casa que está hospitalizada. LEIA MAIS 

Comer na rua exige atenção para evitar 

doenças, alertam especialistas 

O número de pessoas que fazem refeições 

fora de casa nas cidades brasileiras passou 

de 25,74% para 33,10% nos últimos anos, 

segundo pesquisa do IBGE. E quem 

contribui para esta estatística precisa ficar 

atento.  LEIA MAIS 

HCor registra aumento de 122% nos 

atendimentos por intoxicação alimentar 

O número de pacientes atendidos com 

intoxicação alimentar saltou de 280 

para 624 por ano, entre 2009 e 2013, 

segundo levantamento realizado pelo 

HCor – Hospital do Coração. Isso 

representa um aumento de 122%. LEIA 

MAIS 

Projeto de Lei quer obrigar alerta sobre 

presença de lactose em rótulo de 

alimentos 

Pela proposta, todos os alimentos, 

bebidas e medicamentos embalados 

que contenham lactose, devem trazer 

obrigatoriamente no rótulo a 

advertência “Contém lactose”. 

LEIA MAIS 

Por que enfiar o pé na jaca em uma 

festa pode fazer tão mal?! 

Enquanto você está devorando o 

vigésimo canapé, uma festa rola 

também no seu organismo. Saiba como 

esse (péssimo) hábito afeta a sua saúde 

e aprenda a se controlar. LEIA MAIS 
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