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Alerta Epidemiológico 

 

“Alteração das áreas de contaminação de moluscos bivalves” 
 

Informamos que, a partir desta data, conforme laudo da CIDASC, está novamente 

liberada a retirada, comercialização e consumo de moluscos bivalves provenientes da 

área de Santo Antonio de Lisboa (Florianópolis). 

Por outro lado, foi identificada a contaminação por Ficotoxina (toxina diarréica dos 

moluscos – DSP) da água marítima da Caieira da Barra do Sul (Florianópolis). Desta 

forma, foi estabelecida a interrupção de retirada e comercialização de moluscos bivalves 

deste local.  

Solicitamos a atenção dos profissionais de saúde para a possibilidade de 

ocorrência de síndromes diarréicas associadas ao consumo inadvertido de moluscos 

contaminados.  

 Os sintomas são similares aos das gastrenterites 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.  

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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