Microbiologia de Alimentos

ENVIO DE AMOSTRAS: 17 de fevereiro de 2020

NÚMERO DE

ENVIO DE RESULTADOS: até 12 de março de 2020
Os resultados podem ser enviados por fax, correio ou e-mail

IDENTIFICAÇÃO
DO LABORATÓRIO

ENVIRONMENTAL SWAB SCHEME – Formulário de Resultados
DISTRIBUIÇÃO Nº ES18

Amostras ES0035 e ES0036

Protocolo de Instruções de http://www.insa.min-saude.pt/microbiologia-dos-alimentos/
reconstituição das amostras “Environmental Swab Scheme”
http://www.insa.min-saude.pt/microbiologia-dos-alimentos/ “Documentos para Download”

Ficha de segurança

Conserve as Lentículas a -20 ºC ± 5 ºC

SE NÃO PUDER PROCEDER À ANÁLISE DESTAS AMOSTRAS, FAÇA UM X NO QUADRADO E DEVOLVA ESTE FORMULÁRIO

AMOSTRAS

EXAMES PEDIDOS

DESCRIÇÃO
DO SURTO
PARA A AMOSTRA

ES0035

ES0035 - Esfregaço efetuado em área aleatória do interior de uma embalagem de material descartável
onde esteve acondicionado queijo de pasta mole.
ES0036 - Esfregaço efetuado em área aleatória da vedação em metal que delimita o local onde os
animais estão confinados.

Examine as amostras de acordo com o protocolo de rotina do seu laboratório para análise de
patogénicos, com base nos respetivos cenários dos surtos descritos.

No dia 18 de fevereiro de 2020, o serviço de urgência de um hospital militar recebeu 13 pessoas que
necessitavam de cuidados, manifestando sintomas de doença gastrointestinal, com início 2 a 3 horas
após um almoço de trabalho. O hospital contactou a Autoridade de Saúde Local, que procedeu de
imediato a uma investigação do surto, com apoio de um Instituto de Saúde Pública local.
No dia 17 de fevereiro de 2020, o departamento de catering do hospital tinha servido queijo de pasta
mole, adquirido numa quinta local, fabricado com leite cru e armazenado à temperatura ambiente.
A data de produção era 5 de janeiro de 2020.

RESULTADOS:
Amostra ES0035
PATOGÉNICOS
(até quatro ensaios)
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RESULTADOS - PESQUISAS

RESULTADOS - CONTAGENS
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ES0036

Um total de 19 pessoas (10 adultos e 9 crianças) reportaram aos médicos assistentes sintomas de
diarreia sanguinolenta e cólicas abdominais. A Autoridade de Saúde Local foi informada sobre esta
situação em 17 de fevereiro e, subsequentemente, iniciou uma investigação. Um adulto de 69 anos e
quatro crianças foram hospitalizados, tendo sido evidenciado pelo adulto sinais de falha renal.
Numa investigação mais aprofundada, verificou-se que as 19 pessoas tinham frequentado uma quinta
de aventura local, onde é permitido o contato direto com animais.

RESULTADOS:
Amostra ES0036
PATOGÉNICOS
(até quatro ensaios)

RESULTADOS - PESQUISAS

RESULTADOS - CONTAGENS
(*ufc / esfregaço)
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