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O trabalho de investigação de surtos de enfermidades causadas por alimentos,
pelo serviço de Vigilância Sanitária,  permite estabelecer  medidas que garantam a
inocuidade dos mesmos. A ocorrência de  surto de origem alimentar, envolvendo
600 pessoas, foi investigada pela Vigilância Sanitária Municipal. Cerca de 15 horas
após a ingestão dos alimentos, iniciaram os sintomas: náuseas, vômitos, cólicas
com distensão abdominal, diarréia, febre e dor de cabeça. Aproximadamente 164
pessoas foram hospitalizadas no Hospital São José, no Município de Antônio Prado.
O presente trabalho relata a contribuição com a Vigilância Sanitária, no sentido de
procurar  isolar o provável agente causador do surto e conhecer a epidemiologia da
transmissão de enfermidades por alimentos. Os alimentos enviados ao Laboratório
Central  (Lacen) foram: sopa de agnoline; carne lessa; pescoço recheado; carne de
gado assada e crua; creme de maionese caseira; bolo; pão; alface; pimentão; repo-
lho; tomate; mortadela; presunto; queijo fatiado; ralado e de fôrma; frango assado e
cru. Também foram remetidas  amostras de água, sendo uma da fonte de abasteci-
mento municipal e outra do reservatório do salão onde ocorreu a confraternização.
Todas as análises de alimentos foram realizadas seguindo as metodologias reco-
mendadas pelo Compendium of Methods for the Microbiological Examination of
Foods, da American Health Association (APHA)2 e os padrões adotados foram os da
Portaria SVS-MS nº 451, de 15.09.97. Para análise da água foi realizada a pesquisa
de coliformes totais e E.coli, em 100 ml de amostra, de acordo com a  técnica do
substrato cromogênico, recomendada pelo Standard Methods for Examination of
Water and Wastewater3 e os padrões de referência foram os indicados na Portaria

1 Técnico da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde/Fepps – Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública/Lacen, e-mail: sbviann@portoweb.com.br.
2 AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Compendium of methods for the
microbiological examination of foods. 3th ed. 1992.  cap. 25,  p. 371-415.
3 AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methods for examination of water
and wasterwater. 9th ed. 1995, p. 64-65.
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MS nº 36, de 19.01.90. De um total de 19 amostras recebidas e analisadas,  verifi-
cou-se a presença de Salmonella sp e de coliformes fecais em 11 (57,8%); de
Staphylococcus aureus em 7 (36,8%); de clostrídios sulfito redutores em 4 (21,05%)
e de bolores e leveduras em 1 (5,2%). As amostras de água também estavam em
desacordo com a legislação, no que se refere à potabilidade (consumo humano),
pela presença de coliformes totais e Escherichia coli.

As Enfermidades Transmitidas por Alimentos  são um grave problema de saú-
de pública em todo o mundo4  e o presente estudo buscou  contribuir com dados para
o conhecimento  epidemiológico dos agentes causadores das patologias manifesta-
das. O número de amostras que apresentaram microrganismos potencialmente ca-
pazes de causar Enfermidade Transmitida por Alimento, bem como a presença de
indicadores de condições higiênico-sanitárias deficientes, apontam para possíveis
falhas nas condições de processamento e/ou armazenamento dos alimentos ofere-
cidos para consumo, aumentando a probabilidade de contaminação do produto por
bactérias patogênicas. Não foi possível isolar os microrganismos em amostras pro-
venientes dos manipuladores, pois este material não foi enviado ao Lacen, o que
prejudicou o fechamento do surto. A atuação da Vigilância Sanitária em todas as
esferas é fundamental, proporcionando programas de treinamento aos
manipuladores de alimentos, promovendo a segurança alimentar e objetivando,  fun-
damentalmente, à diminuição de surtos que, além de causarem prejuízos à saúde da
população, acarretam significativas perdas econômicas para o estado5.
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4 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION BACTERIOLOGICAL ANALYTICAL MANUAL. 8th ed.
Arlington: AOAC, 1995. cap. 5,  p. 1-20.
5 Pode-se perfilar este estudo aos de D.S.Gelli et al. (Surto de enfermidades transmitidas por
alimentos investigados pelo Laboratório de Saúde Pública do Estado de São Paulo, no período
de 1994 a 1998. In: Congresso Brasileiro de Microbiologia, 20, 1999, Salvador-BA) e A.M.M.
Simões et al. (Avaliaçãoda qualidade microbiológica das refeições servidas por uma unidade
de alimentação e nutrição de Salvador -BA, no período de 1998. In: Congresso Brasileiro de
Microbiologia, 20, 1999, Salvador-BA).


