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Introdução: A região do Caribe é endêmica para Ciguatera. A ciguatoxina, 
proveniente de algas Gambierdiscus spp, sofre bioacumulação na cadeia 
alimentar. No último nível trófico estão os humanos que ingerem peixes, 
principalmente, dos tipos Garoupas e Barracuda. A toxina é resistente ao frio e 
calor; é insípida e inodora. A doença tem risco proporcional à quantidade ingerida 
e se manifesta por distúrbios gastrointestinais e neurológicos, podendo ser 
autolimitados ou crônicos. Relato: D.C.G., 29, masculino e L.C.O. 23, feminino, 
brasileiros em viagem para ilhas do Caribe, apresentaram dor abdominal, vômitos 
e diarreia após ingerirem peixe do tipo Barracuda. D.C.G. teve prostração, dor 
muscular e parestesia, 2 dias após a ingestão do peixe, sendo encaminhado à 
unidade de emergência. Apresentava-se em regular estado geral, desidratado 
++/4+ e com abdome doloroso à palpação. Revisão laboratorial normal. 
Diagnosticada gastroenterite de provável etiologia tóxica, sugestivo de Ciguatera. 
Alta hospitalar com tratamento suportivo. L.C.O. apresentou fadiga, calafrios, 
alodinia e dor muscular 24 horas após a ingestão do peixe, sendo medicada com 
sintomáticos. Após 48 horas apresentou visão turva, midríase, lacrimejamento, 
fotossensibilidade e movimentos involuntários da face, seguidos de sialorreia, 
disfagia e lentificação psicomotora. No Brasil, 5 dias após o início dos sintomas, 
procuraram assistência médica. L.C.O mantinha visão turva, midríase, disfagia e 
fotossensibilidade. Não houve melhora dos sintomas até a administração 
endovenosa de ringer e manitol. Conclusão: O Caribe é o segundo destino 
preferido entre os turistas do mundo e do Brasil, o que torna a intoxicação por 
Ciguatera um problema de saúde pública global. O tratamento envolve hidratação, 
manitol e sintomáticos, visando a profilaxia de sequelas neurológicas. A 
conscientização das equipes de saúde é fundamental ao diagnóstico precoce, 
eminentemente clínico e epidemiológico. 
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