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Alerta Epidemiológico 

 

“Contaminação de moluscos bivalves” 
 

Alertamos os profissionais de saúde para a ocorrência de contaminação por 

Ficotoxina (toxina diarreica dos moluscos – DSP) da água marítima da localidade Santo 

Antônio de Lisboa, município de Florianópolis.  Esta toxina é responsável por 

intoxicação após consumo de moluscos bivalves contaminados (mexilhões, ostras, 

mariscos, berbigão e vieira). 

 Os sintomas são similares aos das gastroenterites bacterianas como diarréia, 

vômitos, náuseas, calafrios e dores abdominais, que aparecem entre 30 minutos a 

poucas horas depois da ingestão. A recuperação total do paciente acontece entre dois e 

três dias. 

O diagnóstico se baseia no quadro clínico e na história de ingestão recente de 

frutos do mar.  

Não há tratamento específico para os quadros causados por estas toxinas, mas 

devem ser instauradas as medidas de suporte necessárias para manter as funções vitais 

e para o controle das complicações do quadro.  

A Vigilância Sanitária proibiu a comercialização dos moluscos procedentes destas 

áreas. 

O monitoramento das áreas de produção de moluscos bivalves continuará sendo 

realizado e com a evolução da situação relacionada à toxina diarreica – DSP serão 

tomadas as providências cabíveis relacionadas à preservação da saúde pública e da 

malacocultura catarinense. 

 

Todos os casos suspeitos devem ser notificados imediatamente à Vigilância 

Epidemiológica de Florianópolis:  

 

FLUXO DAS NOTIFICAÇÕES 

Centros de Saúde, de segunda a sexta-feira até às 17h, ao Distrito Sanitário 

correspondente. Demais dias, horários e demais estabelecimentos de saúde, a qualquer hora, 

pelos seguintes contatos: fone 3212-3907 / 3212-3922 / 9985-2710 ou pelo e-mail 

notifica@pmf.sc.gov.br. 
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