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Fiocruz encontra vírus da Hepatite A em três 
pontos do Vidigal.  

Epidemia que dizimou os astecas pode 
ter sua origem nos alimentos.    

 

Investigando um surto de Hepatite 
A na região, a Fiocruz analisou 
água coletada de dez pontos no 
morro do Vidigal, zona sul do Rio 
de Janeiro, e encontrou o vírus da 
doença em três pontos: em um 
poço artesiano, em uma loja onde 
era vendida água mineral e no 
chuveiro da praia.  LEIA MAIS 
 

 Em menos de cinco anos, 
cerca de quinze milhões de 
pessoas morreram na região 
que hoje corresponde ao 
México e o motivo pode ter 
sido um surto causado por 
alimentos contaminados 
pelo gênero Salmonela.  
LEIA MAIS 

Alimentos que não devem ser comprados 
nas praias.    

Segurança dos Alimentos: compreenda o 
conceito.     

 

Segundo a nutricionista Ariane 
Bomtempo, os agravantes dos 
petiscos vendidos pelas praias 
são a falta de informação quanto 
à sua procedência, o estado de 
armazenamento e conservação e 
o modo de preparo, podendo 
propiciar infecções alimentares. 
LEIA MAIS  
 

 O fabricante e o 
comerciante do setor devem 
estar atentos às questões 
sanitárias que envolvem os 
alimentos e obedecer as 
legislações vigentes em cada 
Estado para conseguirem 
oferecer um produto de 
qualidade. LEIA MAIS 

ANVISA e MAPA exigirão rastreabilidade de 
produtos vegetais frescos.  

Vigilância Sanitária alerta para cuidados 
com alimentos no verão.      

 

Aprovada Instrução Normativa 
Conjunta que define os 
procedimentos de 
rastreabilidade ao longo de toda 
cadeia produtiva de vegetais in 
natura, a fim de  monitorar e 
controlar resíduos de 
agrotóxicos.  LEIA MAIS 
 

 

As altas temperaturas e a 
umidade típicas do verão 
exigem maiores cuidados no 
momento da escolha e 
compra dos alimentos e 
também no que diz respeito 
ao seu armazenamento. 
Confira dicas! LEIA MAIS 
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