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MAPA realiza operação para evitar fraudes 
em pescado.  

Uso de bactéria em alimentos reduz 
níveis de glicose e triglicerídeos.    

 

A “Operação Semana Santa” 
realizada em doze estados 
brasileiros e no Distrito Federal 
pelo MAPA, visou coletar amostras 
de pescado nacionais e importados 
na rede varejista com o objetivo de 
identificar possíveis fraudes com a 
aproximação da Semana Santa.  
LEIA MAIS 
 

 Pesquisa da Faculdade de 
Engenharia dos Alimentos 
da Unicamp, mostrou que, 
determinadas bactérias 
adicionadas aos alimentos, 
reduzem os níveis de glicose 
e triglicerídeos, além de 
melhorias para o intestino.  
LEIA MAIS 

As crianças são as mais acometidas por 
viroses.    

Olimpíadas de Inverno 2018: epidemia 
causada por norovírus.     

 

Crianças corresponderam a mais 
de 26% dos pacientes com virose 
em 2017, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde. As 
enfermidades transmitidas por 
alimentos contribuem para esses 
números e uma das prevenções é 
a correta higienização das mãos. 
LEIA MAIS  
 

 Desde o começo das 
Olimpíadas em Pyeong 
Chang, na Coreia do Sul, 
mais de 300 pessoas foram 
infectadas pelo vírus, 
transmitido através de água 
e alimentos contaminados e 
pelo contato com pessoas 
infectadas.  LEIA MAIS 

Dicas de padaria sem glúten aos portadores 
da doença celíaca.  

Alimentos que contribuem para uma 
circulação sanguínea saudável.      

 

Os portadores da doença celíaca 
precisam redobrar os cuidados 
com o consumo de alimentos 
contendo glúten e, até mesmo 
alimentos sem glúten, que são 
produzidos com alimentos 
tradicionais, podem sofrer 
contaminação cruzada.  LEIA 
MAIS 
 

 

Prevenção continua sendo o 
melhor remédio contra 
doenças e desordens no 
organismo e uma das 
aliadas é a alimentação 
saudável e balanceada, com 
o consumo de laranja, 
alecrim, beterraba e 
gengibre. LEIA MAIS 
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