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Conceito 

 A doença de Haff é caracterizada por sintomas de rabdomiólise com iní-

cio súbito de rigidez, dores musculares e urina escura associada a ingestão 

de pescado (de água salgada ou doce) nas últimas 24 horas antes do início 

dos sinais e sintomas.  

 Uma possível causa envolve uma toxina biológica termoestável, ainda 

desconhecida, presente em determinados tipos de pescados. O processo 

de contaminação do pescado não está esclarecido, sendo que pode estar 

associado ao mau acondicionamento, levando à produção da toxina que 

tem ação direta no músculo após ser ingerido. 

 

Sinais e sintomas 

 Rabdomiólise é uma síndrome decorrente da lesão de células mus-

culares esqueléticas, e liberação de substâncias intracelulares, na maioria 

das vezes relacionada ao consumo de álcool, atividade física intensa, com-

pressão muscular, imobilização prolongada, depressão do estado de cons-

ciência, uso de medicamentos e drogas, doenças infecciosas, alterações 

eletrolíticas, consumo de peixes, entre outras.  

 A característica clínica da rabdomiólise envolve: mialgia, hipersensibilida-

de, fraqueza, rigidez e contratura muscular, podendo estar acompanhada 

de mal-estar, náusea, vômito, febre, palpitação, redução da urina e altera-

ção da coloração da urina (castanho-avermelhada).  

 A clínica da doença acompanha diversas alterações nos exames labora-

toriais dos indivíduos acometidos, em que se destaca como exemplo au-

mento considerável de creatinoquinase (CPK) sérica, acompanhada de 

mioglobinúria e aumento potencial nos níveis de outras enzimas muscula-

res (lactato desidrogenase-LDH, aspartato aminotransferase-AST, alanina 

aminotransferase-ALT).  

Casos suspeitos de Síndrome de Haff no Brasil  

 Até o dia 15/09/2021 foram notificados 85 casos em oito estados: PA, 
AM, BA, CE, AL, PE, GO e RS. Entre 01/01/2020 a 15/09/2021 foram 
notificados 136 casos de Síndrome de Haff ao CIEVS Nacional, distribuí-
dos em 51 em 2020 e 85 neste ano. 



EXPEDIENTE: 
O Alerta emitido consiste na divulgação de informações 

sobre a ocorrência de eventos com potencial de risco à 

saúde com o objetivo de comunicar as áreas responsá-

veis e embasar mudanças de comportamentos ou a im-

plementação de medidas. 
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Notificação 

 O Ministério da Saúde recomenda que:  

 

 

 

 

 

 

 Por se tratar de doença inusitada de causa desconhecida, se enqua-

dra como evento de saúde pública (ESP), que de acordo com a Portaria de 

Consolidação GM/MS Nº 04 de outubro de 2017, é de notificação compulsó-

ria imediata. 

 

 Notificar de forma imediata, indivíduos que apresentem os seguintes 

sinais e sintomas: dor muscular intensa, de início súbito, acometendo princi-

palmente a região cervical e de trapézio, associada a dores nos braços e/ou 

dorso, e/ou coxas, e/ou panturrilhas, sem causa aparente, e com alterações 

de enzimas musculares (CPK); 

 

Notificar os casos com sintomas compatíveis, mesmo na impossibili-

dade de realização do exame CPK.  

 

 

A notificação deve ser realizada por meio do Formulário de Notifica-

ção Imediata de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública do CIEVS-

CG: 

https://forms.office.com/r/6yJ92Aw8VL 

 

 

Orientações Gerais 

 A população deve buscar uma unidade de saúde no caso de apareci-

mento dos sinais e sintomas; 

 A população deve manter os cuidados gerais envolvendo a compra de 

pescado, observando, sobretudo, as condições adequadas de higiene e 

temperatura ao adquirir pescados; 

 Identificar outros indivíduos que possam ter consumido do mesmo peixe 

ou crustáceo para captação de possíveis novos casos da doença. 

 Todo caso identificado de rabdomiólise 

de causa desconhecida, seja notificado 

ao Centro de Informações Estratégicas 

em Vigilância em Saúde de Campo 

Grande – MS (CIEVS-CG) 

https://forms.office.com/r/6yJ92Aw8VL

