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Qualidade da água é essencial para a 
indústria de alimentos.  

Dez dicas para que os idosos deglutam 
com segurança.   

 

A água é de uso fundamental para 
a indústria de alimentos, por isso 
deve ser de boa qualidade quanto 
às características físico-químicas e 
microbiológicas, obtendo-se 
produtos dentro de condições 
higiênico-sanitárias satisfatórias. 
LEIA MAIS 
 

 A Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia do 
Rio de Janeiro lançou uma 
cartilha sobre deglutição, 
alertando sobre os cuidados 
no momento da  
alimentação dos idosos. 
LEIA MAIS 

Vigilância Sanitária alerta sobre os riscos de 
alimentos contaminados.   

Dicas para garantir segurança na 
limpeza de bares e restaurantes. 

 

As Doenças Transmitidas por 
Alimentos representam um risco 
eminente principalmente para 
quem opta em consumir os 
alimentos sem a preocupação por 
conhecer sua origem. Entenda os 
maiores riscos dos que são 
vendidos na praia. LEIA MAIS  
 

 Além  da preocupação com a 
qualidade no atendimento, 
os bares e restaurantes 
devem atentar para os 
procedimentos de 
higienização, protegendo os 
alimentos que serão 
consumidos. LEIA MAIS 

Botulismo é uma doença grave que pode 
provocar paralisia flácida e óbito.  

Teníase: entenda um pouco mais sobre 
essa verminose.     

 

Botulismo é uma doença causada 
pela toxina da bactéria 
Clostridium botulinum, e os 
alimentos contaminados são  
uma das formas de intoxicação. 
Pode levar a uma paralisia flácida 
e ao óbito. LEIA MAIS 
  

Teníase é uma infecção 
intestinal provocada por 
parasitos do gênero Taenia 
sp. e representa um 
problema de saúde pública 
em situações de higiene 
sanitária e pessoal precárias.  
LEIA MAIS 
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