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Parasitoses atingem 50% das crianças 
brasileiras.  

Comer peixe cru pode trazer riscos à 
saúde.   

 

Lavar bem as mãos e tomar banho 
diariamente são apenas algumas 
das medidas de higiene básica para 
se evitar parasitoses, além do 
cuidado com alimentos e água que 
possam estar contaminados. LEIA 
MAIS 
 

 Médicos portugueses 
descrevem caso de paciente 
que sofreu uma infecção por 
parasito após ter consumido 
sushi, apresentado quadros 
clínicos gastrointestinais.  
LEIA MAIS 

Alerta sobre prevenção da leptospirose, 
uma doença bacteriana.   

Casos de virose aumentam 20% com 
variações na temperatura. 

 

A Leptospira sp. é uma bactéria 
que pode ser transmitida ao 
homem através do contato com 
urina, principalmente, de ratos 
que estejam infectados. Risco 
dobra em épocas de chuva pois a 
água da chuva aumenta a 
viabilidade da bactéria. LEIA 
MAIS  
 

 Com a mudança de 
temperatura, aumentam os 
atendimentos nos hospitais. 
A transmissão dos vírus 
pode ser por água, alimentos 
contaminados e contato 
pessoa a pessoa através de 
mãos e objetos 
contaminados. LEIA MAIS 

Alerta sobre importância de observar o 
prazo de validade dos alimentos.  

Dicas sobre como analisar rótulos dos 
alimentos.    

 

Os prazos de validade dos 
alimentos são estabelecidos pelos 
fabricantes a partir de pesquisas 
que têm como objetivo verificar e 
garantir estabilidade de 
ingredientes e nutrientes, sendo 
assim, o consumidor deve ficar 
atento.  LEIA MAIS 
 

 

Os rótulos dos alimentos são 
elementos essenciais na 
comunicação entre 
produtores e consumidores. 
Saber identificá-los se faz 
necessário para saber o que 
está sendo consumido.  LEIA 
MAIS 
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