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Doença da urina preta tem semelhanças 
com casos antigos do AM, Europa e EUA. 

Gripe aviária suspende entrada de 
produtos avícolas do Chile no Brasil.   

 

Os pesquisadores investigam os 
casos da doença que deixa a urina 
preta e,  por enquanto, têm como 
suspeitas uma intoxicação pelo 
consumo de alguns tipos de peixes 
ou uma infecção por parechovírus. 
LEIA MAIS 
 

 As importações de produtos 
avícolas do Chile pelo Brasil 
estão suspensas devido à 
constatação de influenza no 
país andino. A cepa é de 
baixa patogenicidade, mas 
alta morbidade.  LEIA MAIS 

Brasil é o país que mais consome 
agrotóxicos no mundo.  

Amigos criam geladeira comunitária  
para reduzir o desperdício de alimentos.  

 

 O Brasil é o maior consumidor 
mundial de agrotóxicos e pela 
primeira vez uma análise da 
ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) mostrou que 
consumir laranjas pode causar 
contaminação aguda. Entenda o 
porquê! LEIA MAIS  
 

 O eletrodoméstico foi 
instalado no estacionamento 
de uma padaria em 
Araraquara (SP) e com 
supervisão do dono da 
mesma. Qualquer pessoa 
pode doar alimentos ou 
retirá-los de graça. LEIA 
MAIS 

Compreenda a importância de uma 
alimentação saudável no verão.  

Consumo de água contaminada mata 
mais de 3 milhões de pessoas por ano.  

 

O verão é a estação mais quente 
do ano e cuidados especiais 
devem ser redobrados quanto à 
higiene e refrigeração dos 
alimentos, evitando o risco de 
infecções pela contaminação dos 
mesmos. LEIA MAIS  
  

Em sua maioria, as doenças 
contraídas através do 
consumo de água são 
transmitidas por 
microrganismos presentes 
nos reservatórios quando a 
água não é tratada.  LEIA 
MAIS 
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