AÇOES DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM COMBATE A
RABDOMIÓLISE
Diante da incidência de casos de Rabdomiólise no âmbito da Força, o Comando do Exército
aprovou, por meio da Portaria nº 129, de 11 de março de 2010, a diretriz para a implantação
do Programa de Prevenção e Controle da Rabdomiólise Induzida por Esforço Físico e pelo
Calor.
Ao Estado-Maior do Exército foi atribuída a missão de elaborar propostas de medidas de
controle, prevenção e tratamento da doença, contando, para isso, com a assessoria da
Diretoria Geral do Pessoal, do Departamento de Educação e Cultura do Exército e do Comando
de Operações Terrestres. Ao Centro de Comunicação Social do Exército coube a divulgação de
uma campanha informativa sobre a Rabdomiólise, seus sintomas, complicações, associação ao
estresse térmico e, principalmente, sobre a sua prevenção.
No início de novembro, ocorreu, em Brasília, no Quartel-General do Exército, o lançamento da
Campanha de Prevenção à Rabdomiólise. Cada Organização Militar da Força receberá, a partir
de dezembro, cartazes, folhetos, cartilhas e um DVD contendo uma apresentação em slides
sobre a Rabdomiólise, uma edição especial do programa Exército Notícias e uma vídeo-aula
proferida pelo Capitão Bruno Fett, com base em trabalho apresentado no Instituto de Pesquisa
e Capacitação Física do Exército a respeito do tema.
É necessário que seja enfatizada, em todos os níveis, a importância da conscientização dos
militares para o problema, com incentivo à hidratação durante as atividades físicas
(especialmente em condições climáticas severas) e orientação para que os instruendos não
façam uso de complementos alimentares sem um acompanhamento médico ou de um
nutricionista. O exercício da liderança exige a preocupação permanente com a saúde e o bemestar dos subordinados.

PORTARIA Nº 092-DGP, DE 2 DE JULHO DE 2012.
Aprova as Normas para Procedimento Assistencial em Rabdomiólise no Âmbito do Exército
(EB30-N- 20.001).
O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 4º do Regulamento do Departamento-Geral do Pessoal (R-156), aprovado pela Portaria do
Comandante do Exército nº 217, de 22 de abril de 2009, e de acordo com o art. 44, das
Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), aprovadas
pela Portaria do Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, em cumprimento
à determinação contida na Portaria do Comandante do Exército nº 129, de 11 de março de
2010 e ouvida a Diretoria de Saúde, resolve:
Art. 1º Aprovar as Normas para Procedimento Assistencial em Rabdomiólise no Âmbito do
Exército (EB30-N-20.001), que com esta baixa.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
NORMAS PARA PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL EM RABDOMIÓLISE NO ÂMBITO DO
EXÉRCITO (EB30-N-20.001)
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1. DEFINIÇÃO
A rabdomiólise é uma síndrome clínico-laboratorial que decorre da destruição de células
musculares esqueléticas (miólise), com liberação de substâncias intracelulares para a
circulação sanguínea, o que pode provocar danos em alguns órgãos do corpo, principalmente
nos rins.
A rabdomiólise pode ser causada por diferentes fatores, como consumo excessivo de álcool e
traumas, porém no meio militar está mais relacionada com a atividade física intensa em
condições climáticas desfavoráveis.
Ressalta-se a importância do médico militar fazer o diagnóstico da doença e iniciar a
terapêutica precocemente para evitar a progressão para insuficiência renal aguda (IRA) e a
necessidade de diálise. Isto é fundamental.
Apresentação clássica da rabdomiólise:
• mialgia em intensidades variáveis;
• mioglobinúria (evidenciada clinicamente pelo escurecimento da urina);
• elevações nos níveis séricos das enzimas musculares;
• IRA; e
• desequilíbrio eletrolítico.
2. ETIOLOGIA
Para diagnosticar a rabdomiólise, torna-se importante conhecer as principais causas de
rabdomiólise:
a. Atividade muscular excessiva
A prática de exercícios físicos em excesso pode provocar necrose muscular e rabdomiólise em
indivíduos com os seguintes perfis:
- falta de condicionamento físico adequado para a atividade;
- baixos índices de concentração de potássio na circulação sanguínea (hipocalêmicos);
- desidratados;
- aqueles que praticam atividade física sob condições adversas, principalmente calor extremo e
elevado índice de umidade relativa do ar (ex. treinamento e provas de maratonistas e
treinamento e cursos operacionais de militares).
b. Trauma mecânico e compressão muscular
A rabdomiólise pode ser desencadeada por trauma mecânico, em acidentes ou catástrofes
naturais, por ruptura de fibras musculares e/ou por isquemia decorrente da oclusão da
circulação muscular.
Imobilidade por longo período de tempo decorrente de queda do estado de consciência,
intervenções cirúrgicas ou patologias ortopédicas, também pode produzir compressão
muscular e, consequentemente, rabdomiólise.
c. Alterações da temperatura corporal
Em relação a alterações de temperatura corporal, a rabdomiólise pode estar associada aos
dois extremos: hipertermia e hipotermia.
A hipertermia é mais frequente em ambientes quentes e úmidos, onde o corpo não tem
capacidade de manter uma adequada temperatura corporal. A exposição excessiva ao sol ou a
ambientes de intenso calor provoca desidratação e eleva a temperatura corporal. A
temperatura corporal aumentada e sem controle, além da desidratação, causa lesão celular.
A hipotermia pode afetar os mecanismos celulares, como a difusão e a osmose. Próximo aos
4ºC ou
5ºC, parte da água intracelular cristaliza e o líquido restante se torna hiperosmótico,
produzindo edema celular e rotura das membranas celulares. Estas lesões são irreversíveis e
determinam a morte celular.
d. Miopatias metabólicas

Deficiência de enzimas dos metabolismos dos glicídios, lipídeos ou nucleosídeos impedem a
produção suficiente de Adenosina Trifosfato (ATP) para ação dos miócitos, o que pode causar
rabdomiólise.
Normalmente são doenças da infância, que provocam dor, fraqueza muscular e mioglobinúria
em situações que não deveriam levar à necrose muscular (ex. atividades físicas leves e viroses).
e. Substâncias Farmacológicas
A utilização de substâncias farmacológicas pode ser correlacionada com o desencadeamento
de rabdomiólise. Como exemplos, podem ser citados, anfetaminas, anfotericina B,
antimaláricos, cocaína, colchicina, corticosteróides, depressores do Sistema Nervoso Central
(SNC), diuréticos, estatinas, fibratos, heroína, isoniazida, laxantes, monóxido de carbono.
As estatinas são os principais fármacos causadores de rabdomiólise. Provocam fraqueza ou dor
muscular, associado à elevação de Creatinofosfoquinase (CPK).
f. Toxinas
O consumo excessivo de álcool está relacionado com risco de rabdomiólise. O indivíduo que
consome bebida alcoólica tem predisposição para traumatismos, convulsões, compressão
muscular prolongada por diminuição do nível de consciência, além do efeito miotóxico direto e
de alterações eletrolíticas (ex. hipofosfatemia e hipocalemia).
A rabdomiólise, como complicação do consumo de drogas (ex. álcool, cocaína e ecstasy), é
relativamente frequente e tem multifatores precipitantes.
A exposição ao veneno de insetos (ex. abelhas e vespas) e de serpentes também podem
provocar rabdomiólise tóxica.
g. Alterações eletrolíticas
A rabdomiólise pode estar associada a alterações eletrolíticas.
Estudos demonstram que a hipofosfatemia contribui para a necrose de células musculares
estriadas na presença de alguma lesão prévia, porém, somente produz rabdomiólise, na
coexistência de álcool.
O potássio é essencial para dilatação dos vasos sanguíneos da musculatura durante a atividade
física, o que aumenta o aporte de oxigênio. A deficiência de potássio (hipocalemia) pode
causar rabdomiólise pela diminuição das reservas de glicídios e pela hipóxia associada.
A hiponatremia, a hipocalcemia e, sobretudo, os distúrbios metabólicos que cursam com
aumento da
osmolaridade plasmática, também estão associados à rabdomiólise.
h. Infecções
A rabdomiólise pode ser desencadeada por infecções virais, bacterianas, parasitárias ou
fúngicas.
As infecções produzidas pelos vírus Influenza A e B, por meio de miotoxinas, destroem os
miócitos após infecção do tecido muscular.
As infecções por Legionellae, Streptococus, Salmonella e Francisella tularensis estão associadas
mais frequentemente à rabdomiólise. Estas bactérias provocam necrose muscular por infecção
direta (ex.
Salmonella), produção de toxinas (ex. Legionella) ou resposta imunológica à infecção (ex.
produção de
citocinas).
Importante salientar que, devido ao processo infeccioso, ocorre diminuição da perfusão
sanguínea, o que contribui para o desenvolvimento de lesão muscular, favorecendo a
disseminação bacteriana e evolução para septicemia.

3. FISIOPATOLOGIA
Para pensar em rabdomiólise é necessário que os militares de saúde tenham conhecimento
dos mecanismos de ação da doença.

a. A lesão das células musculares (miócitos) conduz a uma alteração na capacidade de
manutenção de condições internas estáveis (homeostasia) do cálcio e à depleção de ATP. O
acúmulo de cálcio é a principal consequência da lesão muscular. Os mecanismos relacionados
ao aumento da concentração de cálcio intracelular são:
1) lesão da membrana celular, permitindo influxo de sódio e cálcio para o interior do miócito;
2) baixos níveis de ATP que diminuem o efluxo de cálcio ATP-dependente, mantendo maior
concentração deste no citoplasma;
3) fluxo de cálcio para o interior de reservatórios intracelulares rompidos (exemplo:
mitocôndrias)
4) o influxo de sódio estimula a troca sódio/cálcio, contribuindo também para a diminuição do
ATP e o aumento do cálcio intracelular.
O aumento dos níveis de cálcio nos miócitos desencadeia contração muscular persistente,
provocando déficit de reservas energéticas e a consequente morte celular.
b. O principal mecanismo de lesão muscular, traumática ou não-traumática, está associado ao
processo de reperfusão. O restabelecimento da perfusão sanguínea para o tecido lesado
condiciona a migração de leucócitos e a disponibilidade de oxigênio necessário para a
produção de radicais livres, estabelecendo reações inflamatórias miolíticas, que levam a perda
da integridade celular, com liberação de toxinas intracelulares para a circulação sistêmica.
c. O edema muscular produzido e o aumento progressivo das pressões intracompartimentais,
onde se localizam os músculos estriados, causam lesão e necrose muscular adicionais,
caracterizando a síndrome compartimental.
Os militares de saúde devem saber que o aparecimento de hipercalemia, hiperfosfatemia,
hiperuricemia, mioglobinemia, mioglobinúria e elevação da CPK evidenciam destruição
muscular.
A evolução para IRA depende de uma associação de mioglobinúria e hipovolemia e/ou
hipoperfusão renal.
d. Fisiopatologia das complicações da rabdomiólise
1) Hipovolemia
É resultante da saída de fluidos da circulação sanguínea para os compartimentos musculares
afetados pela necrose muscular e pela inflamação no local de lesão.
2) Alterações eletrolíticas
A hipercalemia decorre da liberação de potássio intracelular e, consequente excreção renal.
A hipocalcemia está associada ao acúmulo de cálcio pelos músculos necrosados, por vezes com
calcificação. Os baixos níveis séricos de cálcio provocam arritmia e convulsão.
A hipercalcemia tardia tem sido descrita em alguns casos de IRA mioglobinúrica. Durante o
período de recuperação, o cálcio acumulado é liberado pelos músculos lesados.
A hiperfosfatemia decorre da liberação de fosfato pelo músculo e do seu acúmulo após o
estabelecimento da insuficiência renal.
A hiperuricemia decorre da metabolização hepática dos nucleosídeos liberados pelos miócitos,
provocando acidose metabólica e formação de cilindros tubulares nos rins.
3) Síndrome compartimental
Principalmente em casos de traumas, a síndrome compartimental pode ser uma causa ou,
então, uma complicação da rabdomiólise. O acúmulo de fluido e a falência dos mecanismos de
drenagem dos compartimentos musculares, por falta de energia, produzem aumento
significativo das pressões intracompartimentais, piorando o quadro.
4) Coagulação intravascular disseminada (CID)
A CID é produzida pela liberação de tromboplastina pelas fibras musculares lesadas.
5) IRA mioglobinúrica
A rabdomiólise é uma causa importante de IRA mioglobinúrica, que apresenta os seguintes
mecanismos fisiopatológicos básicos: vasoconstrição renal, formação de cilindros intraluminais
e citotoxicidade direta da mioglobina.

Nesse caso, a elevação da creatinina plasmática é mais rápida e de maior magnitude, quando
comparada com outros tipos de IRA.
É descrito que os fatores preditivos de IRA na rabdomiólise são: creatinina elevada; potássio e
fosfato séricos elevados; baixo nível de albumina; presença de desidratação, inicialmente, e
septicemia (complicação).
4. DIAGNÓSTICO
a. Manifestações clínicas
A suspeita clínica é essencial para chegar ao diagnóstico de rabdomiólise.
Os sinais e sintomas mais frequentes são: mialgias, hipersensibilidade, fraqueza, rigidez e
contraturas musculares.
Outros achados clínicos podem estar presentes, como: mal-estar geral, náuseas, vômitos,
febre, palpitações, diminuição do débito urinário e alteração da coloração da urina (castanhoavermelhada).
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b. Exames laboratoriais
O diagnóstico de rabdomiólise é definido por avaliação laboratorial.
Devem ser solicitadas dosagens de potássio, fosfato, ácido úrico e CPK, além de verificar a
presença de mioglobina no sangue e na urina.
Observações:
- o CPK é um marcador sensível, porém inespecífico de rabdomiólise. Com a morte dos
miócitos, a enzima é liberada para a circulação sanguínea, podendo atingir concentrações
séricas na ordem de
100.000 U/L.
- elevações persistentes da CPK apontam para lesão muscular continuada, sendo
particularmente relevante excluir a presença de um síndrome compartimental.
- tanto o metabolismo hepático, quanto a excreção renal da mioglobina, são rápidos e
imprevisíveis,
o que a torna um marcador de necrose muscular pouco sensível.
- a mioglobinúria pode ser esporádica e ocorrer apenas nas fases iniciais da rabdomiólise.
c. Outros exames de interesse para rabdomiólise:
- dosagem de transaminases (TGO e TGP) e de colesterol HDL, que podem estar elevados;
- dosagem de cálcio;
- determinação do pH sanguíneo, pelo risco de acidose metabólica;
- verificação do tempo de protrombina (TP) e do tempo de tromboplastina parcial ativada
(TTPA), que podem estar prolongados;
- dosagem do número de plaquetas, que pode estar diminuído;
- dosagem da creatinina e da uréia séricas, que podem estar elevadas; e
- verificar presença de cilindros pigmentados no sedimento urinário.
Salienta-se que os testes urinários rápidos não distinguem a mioglobina, hemoglobina e
eritrócitos.
d. Exames complementares de interesse:
- eletrocardiograma na hipercalemia;
- biópsia muscular nas doenças musculares metabólicas e inflamatórias; e
- eletromiograma e Ressonância Magnética na polimiosite.
5. Protocolo Assistencial
a. Medidas Preventivas
Considerando que grande parte dos casos de rabdomiólise no âmbito da Força é causada por
atividade muscular excessiva, associada ou não à alteração de temperatura corporal, são
consideradas como imprescindíveis as seguintes medidas abaixo:
1) estabelecer, no âmbito das Organizações Militares, a realização de palestras sobre
rabdomiólise, disseminando conhecimento;

2) obedecer os parâmetros estabelecidos de temperatura ambiental e de umidade relativa do
ar adequados para a prática de atividades físicas e de instrução no âmbito dos
aquartelamentos e campos de instrução;
3) estimular a prática do Treinamento Físico Militar (TFM) para adquirir condicionamento
adequado;
4) estabelecer períodos de repouso aos militares durante atividades físicas ou exercícios
militares intensos, particularmente em ambientes insalubres, com altas temperaturas e
elevada umidade relativa do ar;
5) estabelecer períodos e orientar sobre a necessidade de hidratação;
6) ter apoio de saúde, pelo médico da OM ou de equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH),
em atividades de maior intensidade e risco;
7) estimular o condicionamento físico progressivo em treinamentos para cursos operacionais;
e
8) respeitar o período necessário para a aclimatação nos diferentes tipos de clima.
b. Medidas Terapêuticas
Os principais objetivos da terapêutica são o tratamento de causas específicas de lesão
muscular (ex. alterações da temperatura corporal, infecções, toxicofilias, síndrome
compartimental) e a prevenção e tratamento das complicações da rabdomiólise.
1) Protocolo de Atendimento:
Deverão ser adotadas as seguintes medidas aos militares com sinais clínicos de exaustão física,
como mialgia, fraqueza muscular e urina escura, de acordo com o nível de consciência
observado:
a) Consciência preservada: hidratação oral ou endovenosa, repouso, controle da temperatura
corporal, retirando a roupa e aplicando compressas umedecidas, se for o caso, e observação
durante 1 (uma) hora.
Observações:
- no caso de recuperação total do militar, o mesmo deverá ser liberado para retornar às suas
atividades.
- no caso de não ocorrer melhora clínica, deverá ser efetivada apenas a hidratação endovenosa
e o militar deverá ser evacuado para um ambiente hospitalar, tendo continuidade da
hidratação e realizando os exames laboratoriais necessários.
b) Alteração do nível de consciência: evacuação imediata do militar para uma Organização
Militar de Saúde (OMS), utilizando-se da evacuação aeromédica, se for o caso.
2) Tratamento das complicações eletrolíticas da rabdomiólise
Hipercalemia: frequentemente refratária às terapêuticas conservadoras. Se ocorrerem
alterações eletrocardiográficas ou disritmias, e na ausência de resposta satisfatória à
terapêutica convencional, deve ser considerado o uso de suporte dialítico. É o fator preditivo
mais importante para o início de diálise.
Hiperfosfatemia: podem ser administrados quelantes do fósforo nos doentes conscientes.
Hipocalcemia: a administração de suplementos de cálcio deverá ser restringida à
hipocalcemiasintomática (crise convulsiva) ou na hipocalcemia grave, pois parece ser um fator
contribuinte para a elevação do cálcio sérico na fase de recuperação.
Hiperuricemia: o alopurinol pode ser utilizado para reduzir a produção de ácido úrico e como
captador de radicais livres.
3) Prevenção e tratamento da IRA mioglobinúrica
Tendo em vista a influência da hipovolemia no desenvolvimento da IRA mioglobinúrica, a
hidratação endovenosa agressiva e precoce (pré nefrotoxicidade) é uma das medidas
terapêuticas mais importantes na abordagem da rabdomiólise.
Recomenda-se a administração de volumes de até 12 L/dia, na ausência de oligúria, associados
a uma diurese alcalina forçada (manitol).
Observações em relação ao Manitol:

- apesar da utilização clínica de Manitol ser controversa, existe evidência experimental do
efeito protetor do manitol contra a IRA mioglobinúrica.
- estão descritos os seguintes mecanismos nefroprotetores do Manitol:
* é um diurético de ação proximal, facilitando a excreção de proteínas heme e diminuindo a
formação de cilindros tubulares;
* tem propriedades vasodilatadoras renais; e
* é um captador de radicais livres, diminuindo o stress oxidativo, embora a contribuição desta
capacidade antioxidante seja mínima.
- o Manitol atua como agente osmótico na transferência de fluído para o compartimento
intravascular diminuindo o edema intersticial e o risco de síndrome compartimental.
4) Diminuição dos efeitos nefrotóxicos da mioglobina.
Expansão do volume plasmático: aumenta a perfusão renal, melhora o filtrado glomerular,
aumenta
a diurese e contribui para a diluição da mioglobina, diminuindo a formação de cilindros
tubulares.
Administração de bicarbonato de sódio (NaHCO3): a terapêutica sistêmica com NaHCO3 é
recomendada com o objetivo de ser atingido um pH urinário de 6,537. A alcalinização da urina
é sustentada pela evidência experimental de nefroproteção, permitindo, ainda, a transferência
de potássio sérico para o meio intracelular. Pode agravar a hipocalcemia pré-existente,
precipitando atividade convulsiva, particularmente deletéria no contexto de lesão muscular
prévia. Está contra-indicada no contexto de oligúria com sobrecarga hídrica associada.
Diuréticos como, os de alça e os inibidores da anidrase carbônica, podem ser utilizados. Os
diuréticos de alça têm propriedades vasodilatadoras, aumentando o filtrado glomerular e o
fluxo tubular e diminuindo a formação de cilindros de miogobina, no entanto, estão associados
à acidificação urinária e apresentam um efeito hipercalciúrico.
A furosemida é utilizada em alguns esquemas terapêuticos associada ao manitol.
A acetazolamida poderá estar indicada se ocorrer alcalose metabólica, após terapêutica com o
bicarbonato ou se a acidúria persistir com alcalose. Este inibidor da anidrase carbônica III
corrige a alcalose metabólica e aumenta o pH urinário.
A pentoxifilina tem sido utilizada no tratamento da rabdomiólise. Promove o fluxo sanguíneo
capilar, diminui a adesão dos neutrófilos e a liberação de citocinas.
Em doentes com rabdomiólise grave ocorre uma diminuição rápida e significativa dos níveis de
mioglobina sérica. Esta alteração na cinética da remoção da mioglobina independe da função
renal e de quaisquer intervenções terapêuticas, incluindo hemofiltração, diálise peritoneal e
hemodiálise.
As indicações para diálise são:
- IRA estabelecida;
- hipercalemia e acidose metabólica, refratárias ao tratamento conservador.
A hemodiálise e a diálise peritoneal não estão indicadas para a remoção de mioglobina,
porém, a primeira apresenta vantagens na rabdomiólise traumática ao permitir a remoção
eficiente de potássio, prótons e fosfato, sem o recurso da anticoagulação, e a segunda é uma
alternativa a ser considerada na ausência de outras técnicas que permitam a remoção destes
solutos acumulados.
5) Critério de Admissão em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
Os pacientes admitidos nas Unidades de Emergência das OMS com sinais clínicos e
laboratoriais de rabdomiólise, com evolução para IRA, associada ou não a falências de órgãos
ou sistemas, devem ser internados em UTI.

6. ALGORITMO DE ATENDIMENTO E EVACUAÇÃO:
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