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Silagem de milho provocou intoxicação 
alimentar em gado no Mato Grosso do Sul.  

Médico veterinário ensina como 
prevenir o botulismo.   

 

Intoxicação alimentar pela toxina 
da bactéria Clostridium botulinum 
foi a responsável pela morte de 1,1 
mil cabeças de gado no Mato 
Grosso do Sul. As toxinas 
botulínicas tipos C e D estavam 
presentes na silagem de milho 
fornecida aos animais. LEIA MAIS 
 

 O médico veterinário, Pedro 
Paulo Pires, pesquisador em 
Sanidade Animal da 
EMBRAPA Gado de Corte, 
explica como fazer a 
prevenção do botulismo. 
Entenda como ocorre a 
intoxicação.  LEIA MAIS 

Países da Europa recebem ovos 
contaminados com pesticida.    

ANVISA planeja novas mudanças nos 
rótulos dos alimentos.  

 

Pesquisadores encontraram o 
pesticida fipronil nos ovos. A 
grande ingestão desse pesticida 
pode causar dores de cabeça e de 
estômago e náuseas. Em casos 
mais graves, os rins, o fígado e a 
tireóide podem ser afetados. 
LEIA MAIS  
 

 Após exigir que fabricantes 
informem sobre a presença 
de alergênicos e lactose nos 
rótulos dos alimentos, 
ANVISA deve mudar 
novamente o sistema de 
rotulagem dos alimentos no 
Brasil. LEIA MAIS 

Vômitos e diarreias impedem competição de 
atletismo em mundial de Londres.  

Giardíase: compreenda os sintomas que 
podem surgir.     

 

Cerca de trinta atletas de cinco 
delegações que estavam 
hospedados no mesmo hotel em 
Londres foram acometidos por 
gastroenterite e passaram mal. 
Alguns não disputaram suas 
provas. LEIA MAIS 
  

A giardíase é uma infecção 
causada por um parasito do 
gênero Giardia  sp. 
encontrado em coleções 
d’água. Os sintomas 
envolvem diarreia aquosa e 
fétida, cólicas abdominais e 
fadiga.  LEIA MAIS 

 

Editor: Ismar Araújo de Moraes. 

Colaboradoras nessa edição: Ariane Vasconcellos, Júlia Rodrigues e Ana 

Gabriela Barbosa. 
Contatos: www.alimentos.uff.br /alimentosuff@gmail.com 

 

Instituto Biomédico-UFF. Rua Prof. Hernani Pires de Mello, 101 – São Domingos – Niterói – RJ. 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/exames-confirmam-que-silagem-de-milho-provocou-intoxicacao-e-que-botulismo-matou-11-mil-cabecas-de-gado-em-ms.ghtml
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/exames-confirmam-que-silagem-de-milho-provocou-intoxicacao-e-que-botulismo-matou-11-mil-cabecas-de-gado-em-ms.ghtml
http://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2017/08/veterinario-ensina-como-prevenir-o-botulismo-em-animais
http://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2017/08/veterinario-ensina-como-prevenir-o-botulismo-em-animais
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/exames-confirmam-que-silagem-de-milho-provocou-intoxicacao-e-que-botulismo-matou-11-mil-cabecas-de-gado-em-ms.ghtml
http://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2017/08/veterinario-ensina-como-prevenir-o-botulismo-em-animais
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/paises-da-europa-recebem-ovos-contaminados-com-pesticida.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/paises-da-europa-recebem-ovos-contaminados-com-pesticida.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/anvisa-planeja-nova-mudanca-nos-rotulos-de-alimentos.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/anvisa-planeja-nova-mudanca-nos-rotulos-de-alimentos.ghtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/paises-da-europa-recebem-ovos-contaminados-com-pesticida.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/anvisa-planeja-nova-mudanca-nos-rotulos-de-alimentos.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/vomitos-e-diarreias-impedem-atletas-de-competir-em-mundial-de-atletismo-de-londres.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/vomitos-e-diarreias-impedem-atletas-de-competir-em-mundial-de-atletismo-de-londres.ghtml
http://www.osasconoticias.com.br/o-que-e-giardiase-conheca-os-sintomas-e-tratamentos.html
http://www.osasconoticias.com.br/o-que-e-giardiase-conheca-os-sintomas-e-tratamentos.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/vomitos-e-diarreias-impedem-atletas-de-competir-em-mundial-de-atletismo-de-londres.ghtml
http://www.osasconoticias.com.br/o-que-e-giardiase-conheca-os-sintomas-e-tratamentos.html
http://www.alimentos.uff.br/
mailto:alimentosuff@gmail.com

