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NOTA TÉCNICA Nº 03/2021 CIEVS/SVS 

 

 

 

 Considerando a Nota Informativa Nº 35/2021-CGZV/DEIDT/SVS/MS e 

Comunicação de Risco Nº 17, de 21/09/2021 do Ministério da Saúde que aborda as 

orientações sobre os casos de rabdomiólise de causa desconhecida possivelmente 

associado à Doença de Haff no Brasil, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde de Campo Grande - MS (CIEVS-CG), recomenda: 

 

 

 

A doença de Haff é caracterizada por sintomas de rabdomiólise com início súbito de 

rigidez e 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.  

 

A doença de Haff, popularmente conhecida como “doença da urina preta”, por 

conta de um de seus principais sintomas: o escurecimento da urina provocado pela 

rabdomiólise. “Temos visto mais casos no Brasil desde 2016, na Bahia, com episódios 

documentados que ocorreram entre novembro e dezembro daquele ano. 

Frequentemente a doença de Haff era muito vista, e publicada em estudos, nos peixes 

de água doce, gerando pequenos surtos em pessoas que se alimentavam destes 

peixes”.  

Uma possível causa envolve uma toxina biológica, ainda desconhecida, 

presente em determinados tipos de pescados. É uma toxina estável ao calor. Ou seja, 

não adianta ferver, fritar ou cozinhar o peixe contaminado. O processo de contaminação 

do pescado não está esclarecido, uma das hipóteses é que as toxinas são ingeridas 

pelos peixes, ou também, pode estar associado ao mau acondicionamento, levando à 

produção da toxina que tem ação direta no músculo após ser ingerido. 

ORIENTAÇÕES PARA NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO / COLETA DE CASOS 

SUSPEITOS DE SÍNDROME DE HAFF NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS 

DEFINIÇÃO  
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Rabdomiólise é uma síndrome decorrente da lesão de células musculares 

esqueléticas, e liberação de substâncias intracelulares, na maioria das vezes 

relacionada ao consumo de álcool, atividade física intensa, compressão muscular, 

imobilização prolongada, depressão do estado de consciência, uso de medicamentos e 

drogas, doenças infecciosas, alterações eletrolíticas, consumo de peixes, entre outras.  

A característica clínica da rabdomiólise envolve: mialgia intensa (vai no sentido 

caudal: ombros, braços, até as pernas), hipersensibilidade, fraqueza, rigidez e 

contratura muscular, podendo estar acompanhada de mal-estar, náusea, vômito, febre, 

palpitação, redução da urina e alteração da coloração da urina (castanho-avermelhada).  

A clínica da doença acompanha diversas alterações nos exames laboratoriais 

dos indivíduos acometidos, em que se destaca, como exemplo, o aumento considerável 

de creatinofosfoquinase (CPK) sérica ( valores normais são até 175 ou 190, no paciente 

de Haff as taxas frequentemente chegam a se apresentar acima de mil), acompanhada 

de mioglobinúria e aumento potencial nos níveis de outras enzimas musculares (lactato 

desidrogenase - LDH, aspartato aminotransferase - AST, alanina aminotransferase - 

ALT). 

 

 

 

Até o dia 21/09/2021 foram notificados 85 casos em nove estados: PA, AM, BA, 

CE, AL, PE, GO, RS e SP. Entre 01/01/2020 a 21/09/2021 foram notificados 140 casos 

de Síndrome de Haff ao CIEVS Nacional, distribuídos em 51 em 2020 e 89 neste ano. 

 

 

 

SINAIS E SINTOMAS 

CASOS SUSPEITOS DE SÍNDROME DE HAFF NO BRASIL 
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Indivíduo que apresenta os seguintes sinais e sintomas: dor muscular intensa, de início 

súbito, acometendo principalmente a região cervical e de trapézio, associada à dores 

nos braços e/ou dorso, e/ou coxas, e/ou panturrilhas, sem causa aparente, e com 

alterações de enzimas musculares (CPK); 

 

 

 

 

O Ministério da Saúde recomenda que, todo caso identificado de rabdomiólise 

de causa desconhecida, seja notificado imediatamente ao Centro de Informações 

Estratégicas em Vigilância em Saúde de Campo Grande – MS (CIEVS-CG). Por se tratar 

de doença inusitada de causa desconhecida, se enquadra como evento de saúde 

pública (ESP), que de acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS Nº 04 de outubro 

de 2017, atualizada pela Portaria nº 1.061, de 18 de maio de 2020, é de notificação 

compulsória. 

 

A notificação deve ser realizada por meio do Formulário de Notificação 

Imediata de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública do CIEVS-CG, por meio 

do link abaixo:  

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

 

OBS.: Mesmo na impossibilidade de realização do exame CPK, o paciente 

deve ser notificado. 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

NOTIFICAÇÃO 

https://forms.office.com/r/6yJ92Aw8VL
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Para os casos que atendam ao critério de definição de caso suspeito, seguem 

as orientações para coleta, acondicionamento e transporte das amostras que devem ser 

coletadas e enviadas ao LACEN-MS, para diagnóstico de toxinas. 

 

Orientações gerais: 

 

 As amostras devem ser coletadas na fase aguda da doença; 

 Podem ser coletadas amostras clínicas (soro e urina) e amostras do 

alimento; 

o Se houver amostras do alimento, solicitamos que seja notificado 

através do plantão URR/CIEVS-CG pelo telefone 67 98405-8689 

para contatarmos a Vigilância Sanitária, que recolherá o alimento. 

 Os documentos que devem acompanhar as amostras são: 

o Ficha do GAL preenchida manualmente;  

 Preencher os campos 13, 39 e 59 com “Doença de Haff” 

o Histórico do paciente assinado pelo médico.  

COLETA DE AMOSTRAS 
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Instruções para coleta, acondicionamento e transporte de amostras clínicas para 

os casos suspeitos de Doença de Haff 

 

Tipo de 

amostra 

Procedimento de 

coleta 

Acondicionamento 

e transporte 

Fluxo de envio da 

amostra 

Soro 

Coletar 5 ml de 
sangue em tubo SEM 
anticoagulante. 
Separar o soro do 
coágulo enviar 
somente o soro.  

Enviar o material 
com gelo reciclável, 
em quantidade 
suficiente para 
manter as amostras 
refrigeradas até a 
chegada ao 
laboratório  

Encaminhar 
material ao 
LACEN-MS 

Urina 

Coletar urina na fase 
aguda da doença, 
duas a três micções 
seguidas (para um 
volume adequado, 
estimado 200-400 
ml).  
Coletar em frasco 
estéril e refrigerar a 
amostra.  

Enviar o material 
com gelo reciclável, 
em quantidade 
suficiente para 
manter as amostras 
refrigeradas até a 
chegada ao 
laboratório  

Encaminhar 
material ao 
LACEN-MS 

Sobras do 

prato pronto 

(seja assado, 

frito, cozido ou 

ensopado) 

Coletar de 50 a 100g 
do alimento envolvido 
no caso, priorizando 
partes moles do 
pescado. 

Congelar a amostra 
e transportar sob 
refrigeração em 
caixa de amostra 
biológica, com gelo 
seco. 

Encaminhar 
material ao 
LACEN-MS 

 

OBS.: Na falta de sobras do prato pronto servido, buscar amostras de porções do 

mesmo pescado ainda não preparado (dorso, filé e vísceras).  
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Recomenda-se que seja realizado diagnóstico diferencial para as doenças que 

podem cursar com sinais e sintomas semelhantes. A coleta de amostra deve ser 

realizada conforme a rotina de investigação de cada agravo. Os principais sugeridos 

são: 

1. Arboviroses: DENV, CHIKV, ZIKV; 

2. Vírus respiratórios: Influenza, Adenovírus, Parainfluenza, Covid-19; 

3. Leptospirose; 

4. Enterovírus: Coxsackie, Echovirus, PFA; 

5. Outros vírus: Parechovirus, Epstein-Barr; 

6. Enterobactérias: Streptococcus, Salmonela, Staphylococcus, Listeria, 

Vibrio. 

 

A doença de Haff deve ser considerada no diagnóstico diferencial no 

abdome agudo, se houver histórico epidemiológico (ingestão de peixe de água doce ou 

crustáceos nas 24 horas antes do início dos sintomas de doença de Haff) e quando 

tiverem sido excluídas outras possíveis explicações como causa do quadro de abdome 

agudo. 

 

 

  

 A doença não possui tratamento específico. Na ocorrência de casos suspeitos, 

recomenda-se exame para dosagem de CPK e AST para observação da 

alteração dos valores normais nos exames; 

 Observar a cor da urina (escura) como sinal de alerta e o desenvolvimento de 

rabdomiólise, pois neste caso, o paciente deve ser rapidamente hidratado 

vigorosamente durante 48 ou 72 horas; 

 Não é indicado o uso de anti-inflamatórios não-hormonais, pois eles podem 

precipitar insuficiência renal aguda. É indicado tratar com analgésicos comuns, 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
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potentes para dores musculares e hidratar bastante. Aqueles pacientes com 

disfunção renal devem ser acompanhados por nefrologista; 

 O prognóstico de recuperação do paciente é favorável. A grande maioria dos 

pacientes possui rápida recuperação do quadro clínico. Os sintomas melhoram 

a partir de 24 horas, e as dores desaparecem em até 72 horas. É uma doença 

autolimitada, com potencial mais raro de insuficiência renal e, excepcionalmente, 

a morte. 

 Orientar a população a buscar uma Unidade de Saúde no caso de aparecimento 

dos sinais e sintomas; 

 Orientar a população para manter os cuidados gerais envolvendo a compra de 

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

temperatura ao adquirir pescados (peixes, crustáceos, moluscos de cativeiro e 

outros); 

 Identificar outros indivíduos que possam ter consumido do mesmo peixe ou 

crustáceo para captação de possíveis novos casos da doença. 

 

 

Dúvidas ou maiores esclarecimentos, contatar o CIEVS-CG pelo telefone (67) 

98405-8689.    

 

Campo Grande, 27 de setembro de 2021. 
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