
O  surto  de  doenças  relacionado  ao  glifosato  nos
Estados Unidos

Os  gráficos  aqui  são  retirados  do  Journal  of  Organic  Systems  do  artigo  “Plantações
geneticamente modificadas, glifosato e a deterioração da saúde nos Estados Unidos da América”
por Nancy L. Swanson, Andre Leu, Jon Abrahamson e Bradley Wallet de 2 de Setembro de 2014.

(https://people.csail.mit.edu/seneff/Swanson_et_al_2014)

Para comparação temos primeiro
na  curva  vermelha  a  quantidade  de
glifosato usado na soja e milho, na azul
a  porcentagem  de  plantações  que  são
organismos geneticamente modificados.
O risco verde simboliza a tendência de
crescimento  da  doença  se  tivesse
mantido  o  mesmo  ritmo  de  antes  de
1990.

Em amarelo  temos  a  incidência
de  câncer  de  fígado  e  no  ducto  biliar
intra-hepático.  Existe uma relação clara
entre as duas ocorrências e ela se repete

por todas as doenças que vamos tratar.

Agora você vê as mesmas curvas sendo
o o verde agora representa a porcentagem de
plantações  que  são  geneticamente
modificadas.  A  doença  comparada  em
amarelo é câncer de rim e na pélvis renal.

https://people.csail.mit.edu/seneff/Swanson_et_al_2014


As  mesmas  curvas  vermelha  e
azul do gráfico anterior, com a tendência de
antes  de  1990  em  verde.  Estamos
comparando com câncer de tireoide.

Agora  vermelho  para  a  quantidade  de
glifosato  e  azul  para  porcentagem  de
trangênicos,  vemos  ser  as  mesmas  duas
curvas  dos  gráficos  anteriores  mudando
apenas  a  doença  comparada  em  amarelo.
Estamos  na  incidência  de  câncer  de
bexiga/urinário.

Mortes por hipertensão.



Mortes por derrame.

Mortes por obesidade.

Incidência anual de diabetes.



Prevalência da diabetes nos EUA,

Mortes  por  desordem  do  metabolismo
lipoproteico.

Mortes por estágio terminal de doença
renal.



Morte por falha renal aguda.

Diagnostico  de  doença  inflamatória
intestinal.

Mortes por infecção intestinal.



Número  de  crianças  com altismo de  6  à  21
anos.

Mortes por demência senil.

Mortes por mal de Alzheimer.



Morte por doença de Parkinson.

Esses são os gráficos apresentados pela pesquisa citada, você pode consultar o pdf completo
em inglês com todas as informações técnicas no início do documento no link.

Para saber como o glifosato pode causar tantos problemas: vou deixar o link de outro artigo
a respeito que foca na história da Monsanto desde sua participação na guerra até o emparelhamento
da FDA (a ANVISA dos EUA); também explica como funciona esse bioquímico no corpo.

https://ecovirus.org/portal/2021_06_17_glifosato_o_mata_mato/
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