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RESUMO 

A rabdomiólise está definida como uma condição patológica em que ocorre lesão e necrose 

das células musculoesqueléticas levando à liberação de material tóxico intracelular para a 

circulação sanguínea. São várias as causas de uma crise de rabdomiólise, desde crises de 

origem traumática, a crises causadas por deficiências enzimáticas. Interação farmacológica, 

uso abusivo de drogas ilícitas, como a cocaína, exercícios físicos extenuantes como em 

treinamentos e operações militares, estresse térmico (calor excessivo), desidratação, 

descondicionamento físico e uso indiscriminado de suplementação dietética. Essa condição se 

apresenta de várias formas clínicas. Desde alterações bioquímicas como hipercalemia, 

elevação das enzimas musculares, como CPK, e das enzimas hepáticas (TGO e TGP); até 

síndromes graves como Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD), Insuficiência Renal 

Aguda (IRA) e Síndrome Compartimental. Inicialmente o acometido poderá apresentar febre, 

algumas arritmias cardíacas como taquicardia, dor muscular (mialgia), fraqueza e fadiga que, 

por esforço repetitivo, acometem musculatura, nervos e tendões ocasionando irritação e 

inflamação destes. Este trabalho tem por objetivo principal apresentar o impacto da 

rabdomiólise em treinamentos e operações militares no âmbito do Exército Brasileiro. A 

revisão bibliográfica que se segue foi realizada em bibliotecas virtuais, tais como, BIREME e 

SCIELO. Para triagem dos artigos optou-se inicialmente por selecionar aqueles que foram 

publicados nos últimos dez anos, em língua portuguesa e inglesa e que abordassem o tema em 

parte ou em sua totalidade.  

Palavras-chave: Rabdomiólise. Operações militares. Estresse físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Rhabdomyolysis is defined as a pathological condition in which injury and necrosis of 

musculoskeletal cells leads to the release of toxic intracellular material into the bloodstream. 

There are several causes of a rhabdomyolysis crisis, from crises of traumatic origin, the most 

common, to crises caused by enzymatic deficiencies, less common. All living things need 

energy to grow, move, think, and perform any other activity. This energy is produced by the 

oxidation, especially of sugars (glucose) and fatty acids inside the mitochondria, so in the 

presence of a defect in the metabolism of fatty acids, especially in situations where the energy 

needs are higher, there is an inability to produce the amount of adenosine triphosphate (ATP) 

adequate to the needs of muscle cells, and as such, rhabdomyolysis occurs. The main 

objective of this work is to present the consequences of rhabdomyolysis in military 

operations. As specific objectives will be analyzed the impact of physical stress on military 

operations. The following bibliographic review was performed in health libraries, such as 

BIREME and SCIELO. In order to select the articles, it was initially chosen to select those 

that were published in the last ten years, in Portuguese and English, and that approached the 

theme in part or in its entirety. Initially, a brief explanation will be presented on physical 

stress in military operations; then a thorough approach is taken on rhabdomyolysis, as well as 

its consequences, and, finally, strategies of prevention and control are presented. To finalize 

the work, a conclusion is presented, followed by references. 

 

Keywords: Rhabdomyolysis. Military operations. Physical stress. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

     Sabe-se que é de suma importância para os militares terem uma condição física 

superior à maioria da população. Em situações extremas, como suas operações, a condição 

física é fator preponderante para o sucesso. Para atingir essa condição física, diversas 

exigências são feitas que levam o militar a limites físicos. 

O estresse muscular pode levar a rabdomiólise que é uma condição patológica em que 

acontece lesão e necrose das células do musculoesquelético conduzindo à liberação de 

material intracelular tóxico para a circulação sanguínea.  

     Esse material tóxico é composto por eletrólitos (potássio, cálcio e fosfato), enzimas 

(creatina quinase-CK), lactato desidrogenase, aspartato transaminase e aldolase, proteínas 

(mioglobina) e metabólitos de purina (ácido úrico) que nem sempre os órgãos conseguem 

eliminar todos estes produtos da degradação celular. Por conseguinte, este acúmulo afeta a sua 

função normal, aparecendo, de tal modo, complicações secundárias no organismo acometido. 

Tais complicações dependem da extensão da lesão: quanto maior o número de células 

acometidas, maior é a gravidade do processo. O quadro pode variar, desde ausência de 

manifestações clínicas, até acometimento de órgãos vitais e mesmo a morte. 

      As causas são diversas, desde crises de etiologia traumática, das mais comuns, a crises 

causadas por deficiências enzimáticas, menos comuns e em um ambiente de exaustão 

muscular como são as operações militares em que ela pode se fazer mais presente. 

     Nos EUA são descritos cerca de 26.000 casos anuais de rabdomiólise. Cerca de 85% dos 

doentes com lesões traumáticas irão desenvolver um quadro clínico de rabdomiólise, em que 

desses, 10-50% acabam por desenvolver um quadro de Lesão Renal Aguda (LRA). De fato, 

tem sido sugerido por alguns autores que o conjunto de todas as etiologias de rabdomiólise 

conduz a 5-25% dos casos de LRA variando a taxa de mortalidade que varia entre os 7% e os 

80%. 

       Esse estudo se justifica tendo em vista que os efeitos da rabdomiólise podem ser 

precoces ou tardios. Inicialmente, os militares podem apresentar hipercalemia, arritmia 

cardíaca; tardiamente pode-se ocorrer: coagulação intravascular disseminada e insuficiência 

renal aguda (IRA). A síndrome compartimental também pode acontecer, tanto na fase inicial, 

como tardiamente. 

       Diante disso, esse estudo tem por objetivo principal apresentar as consequências da 

rabdomiólise em operações militares. Como objetivos específicos têm-se: analisar os impactos 
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do stress físico em operações militares; discutir as condições que propiciam a rabdomiólise e 

apresentar as estratégias de prevenção e controle adotadas pelo exército brasileiro. 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizada nas bibliotecas de saúde, tais 

como, BIREME e SCIELO. Para triagem dos artigos optou-se inicialmente por selecionar 

aqueles que foram publicados nos últimos dez anos, em língua portuguesa e inglesa e que 

abordassem o tema em parte ou em sua totalidade. 

        A revisão de literatura, apresentada a seguir, está dividida em três itens para melhor 

compreensão do assunto. Inicialmente será apresentada uma breve explanação sobre o 

estresse físico em operações militares; posteriormente é realizada uma abordagem minuciosa 

sobre a rabdomiólise, assim como, de suas consequências e, por fim, são expostas estratégias 

de prevenção e controle. Para finalizar o artigo, uma conclusão é apresentada, seguida das 

referências. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA 

O trabalho apresenta uma revisão de literatura em que foram selecionados artigos 

utilizando como banco de dados: PubMed, Google Acadêmico, SciELO e fontes da biblioteca 

do Exército Brasileiro. Foram utilizadas algumas palavras chaves como rabdomiólise, 

operações militares, estresse físico. No total foram avaliados 13 artigos usados como 

referência para realização do trabalho. 

 

2.2 DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

        Estudos apontam que em operações militar o estresse físico e emocional faz parte da 

rotina. As profissões militares possuem maior demandas físicas que as outras profissões civis, 

assim como, o contexto militar é mais favorável a estressores de alta demanda como exaustão 

física, exposição a mudanças climáticas, prolongada abstenção do lar e exposição a situações 

de perigo. 

        Exemplificando Souza (2015, p. 30) afirma: 

Dentre os treinamentos militares realizados no Brasil, na Região Amazônica 

Brasileira, existem o Estágio de Adaptação de Vida na Selva (EAVS) e o Curso de 

Operações na Selva (COS), ambos do Exército Brasileiro. As exigências físicas 

nestes treinamentos levam o sujeito não apenas a limites físicos, mas 

comportamentais e psicológicos, pois o obriga a controlar seu estado emocional na 

busca de melhores resultados. 

 

        Por sua vez, as operações militares são caracterizadas por um contexto imprevisível de 

situações ambíguas que impõe novas exigências aos militares. Em combinação com elevados 

níveis de violência e ameaça, estas situações poderão provocar reações de estresse tanto físico 

como psicológico.  

         Para fins desse estudo, interessa-nos apenas o estresse físico. O estresse físico pode 

levar ao desenvolvimento de alguns problemas, tais como fadiga muscular, lesões por 

esforços repetitivos (LER) e a rabdomiólise. 

         A fadiga muscular pode ser classificada em aguda periférica ou central e crônica, 

conforme pode ser visto no quadro 1. Na fadiga aguda periférica (FAP) ocorre diminuição da 

capacidade funcional em um curto prazo; na fadiga aguda central (FAC) acontece quando os 

efeitos da FAP chegam ao Sistema Nervoso Central (SNC) e a fadiga crônica que é o 

resultado da soma das exigências sobre os sistemas orgânicos (SOUZA, 2015). 
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         Por sua vez, as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) fazem referência a um conjunto 

de doenças que, na sua gênese, atingem os membros superiores, atacando músculos, nervos e 

tendões, provocando irritações e inflamação destes. Causadas, geralmente, por movimentos e 

esforços repetitivos e contínuos, as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) são consequência 

de sobrecarga no sistema musculoesquelético do ser humano. 

 

 

Tabela 1. Fadiga Muscular 

FADIGA DESCRIÇÃO 

Fadiga Aguda 

Periférica 

(FAP) 

Ocorre por ineficiência dos sistemas energéticos, queda na produção de 

hormônios como corticoides e adrenalina, diminuição da concentração de 

potássio intracelular ou desequilíbrio de acetilcolina nas sinapses 

Fadiga Aguda 

Central (FAC) 

ocorre quando os efeitos da FAP chegam ao SNC, ocorrendo a diminuição 

da capacidade coordenativa e percepção sensorial, surgimento de distúrbios 

de atenção, concentração e pensamento, atenuação da motivação e aumento 

do tempo de reação frente a estímulos externos. 

Fadiga 

Crônica (FC) 

é o resultado da soma das exigências sobre os sistemas orgânicos, 

manifestando-se mais tardiamente e com mais duração e apresentando as 

seguintes síndromes de sobrecarga: aguilodinia, miogelosenia e/ou fraturas 

ósseas por fadiga, podendo se manifestar, ainda, na sobrecarga do 

funcionamento dos rins, fígado e baço. 
Fonte: Adaptado de Souza (2015) 

 

Acrescenta-se que o uso excessivo de um determinado segmento musculoesquelético 

pode gerar microtraumas ou microlesões crônicas, denominadas lesões por esforço repetitivo 

(LER). Fatores intrínsecos e extrínsecos influem nas LER. As LER promovem rupturas 

locais, infiltrações linfáticas ou derrames sanguíneos, 25% produzindo dor e disfunção do 

segmento corporal afetado.  

Do apresentado até o momento, conclui-se que as alterações funcionais causadas em 

operações militares ou pelo excesso de treinamento acarretam uma diminuição da capacidade 

física do indivíduo, espontaneamente, por meio do dano ao sistema (lesão muscular), ou 

indiretamente pela limitação ou imobilização após o processo lesivo. Tais alterações 

funcionais prejudicam o militar não somente na parte física, mas afetam também o sistema 

psicológico. 

        Uma das complicações mais severas que pode ocorrer, relacionadas ao estresse físico, 

é a rabdomiólise. 
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2.3 ETIOLOGIA 

 

A rabdomiólise consiste na destruição de células musculares esqueléticas. O tecido 

muscular esquelético, assim denominado por sua íntima relação com o esqueleto, exerce 

principalmente a função de mover o corpo de modo voluntário e representa cerca de 40 a 50% 

do peso corporal de um indivíduo. 

Acrescenta-se que na rabdomiólise ocorre a liberação dos constituintes celulares para 

o plasma, fruto de lesão músculo esquelética, que provoca sobrecarga do sistema renal. 

Completando essa definição, esclarece que a rabdomiólise é uma condição aguda onde existe 

uma lesão da fibra muscular do esqueleto, com liberação de toxinas, produzidas pelos 

miócitos, no sistema circulatório. 

Por sua vez, Portaria nº 129 do Cmt do Exército, define a Rabdomiólise como uma 

síndrome provocada pela ruptura de células musculares, e consequente necrose, resultando em 

extravasamento do seu conteúdo (como a proteína mioglobina) para o plasma, o que pode ser 

potencialmente tóxico e levar a alterações laboratoriais e manifestações clínicas 

correspondentes. A gravidade pode variar desde casos dominados pela elevação das enzimas 

musculares, como CPK, TGO, TGP, entre outras, sem repercussão clínica significativa, até 

casos complicados de insuficiência renal aguda ou de arritmias ventriculares, podendo 

ocasionar o óbito do enfermo. O esforço físico intenso e prolongado, as condições de calor e 

umidade relativa do ar, bem como a ingestão de drogas lícitas ou ilícitas pode contribuir para 

essa enfermidade. 

Os primeiros sintomas foram descritos primeiramente no Velho Testamento, no Livro 

de Números, onde é relatado que os Israelitas ficaram doentes e morreram após comer 

codornizes ou codornas, as quais, provavelmente, tinham se alimentado de sementes de 

cicuta, durante o êxodo para o Egito, após longos dias de caminhada, apresentando fadiga, 

lesão muscular, infecções e inflamações.  

Após a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1941, a rabdomiólise (RBM) foi descrita 

pela literatura médica, como causa de insuficiência renal e lesões traumáticas decorrente da 

compreensão pós trauma, sobretudo de lesão de reperfusão em vítimas de acidentes de 

aviação ou grandes catástrofes naturais como, por exemplo, os terremotos. 

Desde então inúmeras causas da doença tem sido descrita, sendo as mais comuns 

acometidas pelo uso indevido do álcool, excesso de atividade física e principalmente por uso 

indevido de drogas ilícitas ou não. 
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2.4 FISIOPATOLOGIA E QUADRO CLÍNICO 

 

Diversas condições e doenças podem levar à rabdomiólise, entre elas a literatura cita 

oito causas diretas: Lesão muscular direta; Drogas e toxinas; Desordens genéticas, causando 

diminuição na produção de energia; Infecções; Atividade muscular excessiva; Isquemia; 

Distúrbios eletrolíticos, endócrinos ou metabólicos; e Doenças imunológicas (SOUZA, 2015).  

Afirma-se que a rabdomiólise pode acontecer após intensas atividades físicas, tais 

como percursos com obstáculos, treinamentos militares e sessões de musculação. Para o autor 

trata-se de uma resposta relativamente comum a exercícios extenuantes e prolongados. 

O aumento da concentração de sódio nos miócitos faz com que o trocador Na-Ca 

trabalhe para reverter esse estado, de forma a acumular cálcio no meio intracelular. As 

concentrações altas do íon nas fibras musculares estão associadas a eventos citotóxicos como: 

ativação de proteases e fosfolipases (moléculas relacionadas à degradação da membrana 

plasmática), maiores índices de cálcio mitocondrial e sarcoplasmático (induzindo formação 

exacerbada de espécies reativas de oxigênio) e estimulação de sinalizadores de apoptose. O 

cálcio está entre os principais íons envolvidos na manutenção da homeostase da musculatura 

esquelética. 

O déficit ou depleção de trifosfato de adenosina (ATP) induz uma hipofunção da Na-

KATPase de forma a prejudicar o balanço iônico intracelular, havendo retenção de sódio (Na) 

no miócito. O trocador Na-Ca passa a trabalhar para reverter esse desequilíbrio, trocando 

sódio por cálcio (Ca), de forma que este se acumula no interior da fibra muscular. Maiores 

concentrações do íon induzem uma série de mecanismos citotóxicos, entre eles: 1) ativação e 

proteases e fosfolipases, fenômeno relacionado à degradação da membrana plasmática; 2) 

maior concentração mitocondrial de Ca, devido ao gradiente entre a mitocôndria e o 

sarcoplasma, que está associado a uma formação exacerbada de espécies reativas de oxigênio, 

que danificam moléculas como lipídios, proteínas e ácidos nucleicos; e 3) estimulação e 

amplificação de sinais de apoptose. 

O mecanismo fisiopatológico mais aceito, conforme Figura 1, é que o déficit ou até 

mesmo depleção de trifosfato de adenosina induzem uma disfunção da Na-K-ATPase, 

prejudicando a redistribuição do balanço iônico que acontece fisiologicamente durante o 

exercício.  

 



12 

 

 

 

Figura 1. Mecanismo que justifica a ocorrência de rabdomiólise 
Fonte: Cunha et al., (2017) 

 

Descrevem-se as seguintes etiologias: síndrome  compartimental,  doenças 

hereditárias, medicamentos (propofol, quetiapina, aripiprazol, ciclosporina,  warfarina,  

amiodarona,  antifúngicos,  derivados  azólicos,  bloqueadores  de  canal de  cálcio,  

clozapina,  olanzapina,  haloperidol  e  outros  antipsicóticos  típicos), toxinas,  álcool,  

algumas drogas ilícitas, compressão muscular, esforço excessivo, convulsões,  

endocrinopatias,  infecções, oclusão arterial aguda e compressão pneumática intermitente. Os 

autores ainda acrescentam que ela pode estar associada a climas quentes e úmidos.  

A rabdomiólise pode ser induzida por exercícios prolongados e de alta intensidade ou 

por contrações súbitas e excessivas da musculatura esquelética, com típico aparecimento das 

manifestações clínicas proeminentes entre 24 e 48h após a atividade. Sua ocorrência é 

dependente também do nível de experiência e preparo dos praticantes.  

A incidência de insuficiência renal aguda, aparentemente, é menor na rabdomiólise 

induzida por exercício, quando comparada com outras causas. Índices aumentados de CK 

indicaram sua ocorrência em maratonistas homens de meia idade praticamente assintomáticos, 

salvo pela mialgia que os próprios atribuíam à atividade extenuante, demonstrando que o 

quadro é subdiagnosticado.  
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A desidratação pode ser um fator-chave no desencadeamento da síndrome, mesmo em 

praticantes previamente hígidos e bem condicionados. Deve ser priorizada a ingesta de fluidos 

isotônicos uma vez que líquidos hipotônicos podem levar a graus variados de hiponatremia. 

Índices reduzidos de sódio, por mecanismos ainda não bem elucidados, são predisponentes a 

quadros de rabdomiólise.  

Nesse sentido, esclarecem-se que frequentemente são relatados casos de RBM após 

intensa exposição ao sol ou ao calor, que levam a forte desidratação e causam hipertermia, 

porém casos de hipotermia também foram relatados em pacientes com RBM, afetando 

mecanismos celulares, como a difusão e a osmose, principalmente em temperaturas entre 4° C 

e 5° C, produzindo edema celular e ruptura das membranas celulares. 

 Miopatias metabólicas são relatas com menor frequência associadas à RBM, 

geralmente a causa é a deficiência das enzimas metabólicas dos glicídios, lipídeos ou 

nucleotídeos que impedem a produção suficiente de Trifosfato de Adenosina (ATP) para a 

ação dos miócitos. Normalmente estas miopatias ocorrem na infância e levam à dor, fraqueza 

muscular e mioglobinúria. 

               Dentre as principais complicações da rabdomiólise destacam-se os distúrbios 

eletrolíticos e a Insuficiência Renal Aguda, capazes de contribuir para o aumento da 

morbimortalidade. Quando ausentes tais complicações, o curso da rabdomiólise é favorável à 

sua resolução. 

A apresentação da rabdomiólise varia, segundo Rabelo et al., (2016) desde elevações 

assintomáticas da creatina fosfoquinase (CPK), até distúrbios hidroeletrolíticos letais com ou   

sem insuficiência renal aguda (IRA) (ocorre em 10-50% dos casos, com média de mortalidade 

de 20%) e coagulação intravascular disseminada. Outros sintomas são mialgia, fraqueza, mal-

estar generalizado, febre, taquicardia, hipovolemia, acidúria e arritmias pela hipercalemia 

também podem ocorrer. 

Estatísticas norte-americanas, segundo Oliveira (2018) demonstram uma incidência de 

LRA entre pacientes com rabdomiólise (traumática e não-traumática) que pode modificar de 

4% a 33%, podendo, contudo, chegar a 60%, destacando-se que os danos à função renal estão 

mais conexos aos casos de rabdomiólise de origem traumática. Ainda que a função renal 

possa ser recuperada na maioria desses casos, estima-se que a rabdomiólise seja responsável 

por 7% a 15% de todos os casos de LRA e por até 28% dos casos de LRA pós-trauma com 

necessidade de terapia renal substitutiva. 

Por sua vez, a mortalidade estimada também é muito variável a depender da causa da 

rabdomiólise e das comorbidades do paciente. Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a 



14 

 

rabdomiólise pode apresentar mortalidade de até 22% quando não há evidência de LRA e de 

até 59% se essa complicação estiver presente. 

Todavia, o denominador comum para todas as etiologias é a destruição da estrutura e a 

alteração do metabolismo das células musculares esqueléticas, que levam à lise e morte 

celular, resultando em liberação dos constituintes intracelulares para a circulação (SOUZA, 

2015).  

         Para Cunha et al., (2017) a hipercalemia pode ser importante a ponto de levar a 

arritmias cardíacas, hiperfosfatemia, acidose metabólica e oscilações no cálcio sérico e, 

dependendo da magnitude dessas complicações, a hemodiálise deve ser indicada. Quando 

houver ocorrência de síndrome compartimental, é fundamental o acompanhamento da pressão 

intracompartimental para a realização precoce de fasciotomia, quando necessária. 

A rabdomiólise, além disso, causa um rápido aumento da creatinina sérica (CK), 

conforme a creatina liberada pelo músculo que sofreu danos é rapidamente desidratada para se 

transformar em creatinina. Na avaliação de insuficiência renal aguda, a mensuração de 

concentração sérica de CK acima do esperado é uma forte indicação de rabdomiólise. A 

atividade muscular excessiva tem sido reconhecida como causa comum e evitável de 

rabdomiólise. 

As variações extremas de temperatura (hipotermia e hipertermia) são sintomas 

característicos da rabdomiólise, sendo que quadros de hipertermia ocorrem com maior 

frequência em ambientes quentes e úmidos, devido ao corpo não ter capacidade de manter a 

temperatura corpórea adequada.  

Exercício exaustivo e extenuante, especialmente em homens não condicionados, pode 

resultar em morbidade maior, com hiperpotassemia, acidose metabólica, coagulação 

intravascular disseminada, síndrome do desconforto respiratório agudo e, nos casos mais 

graves, óbito. Em virtude das consequências da rabdomiólise, o Exército Brasileiro (EB) tem 

desenvolvido campanhas internas no sentido de evitar a rabdomiólise em suas atividades, 

principalmente em atividades físicas, treinamentos e operações. Em condições favoráveis à 

sua instalação, a lesão renal aguda induzida por rabdomiólise tende a se manifestar dentro de 

3 a 7 dias. Embora os mecanismos exatos que levam ao comprometimento da função renal 

não estejam totalmente esclarecidos, além da mioglobinúria, parecem ter papel importante 

nesse processo, a vasoconstrição intra-renal, a lesão tubular direta e isquêmica e a obstrução 

tubular renal.  

           A mioglobina, que em condições normais é metabolizada pelas células tubulares por 

endocitose, na rabdomiólise passa a se concentrar ao longo dos túbulos renais, contribuindo 
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para tal a hipovolemia e a vasoconstrição intra-renal. Sua precipitação ocorre pela formação 

de aglomerados envolvendo o ácido úrico e células epiteliais tubulares ou quando há interação 

com a proteína de Tamm-Horsfall, processo esse favorecido pela urina ácida. O meio ácido, 

por sua vez, parece ser essencial ao efeito citotóxico tubular direto da mioglobina, que ocorre 

principalmente nos túbulos proximais, enquanto a obstrução tubular acomete mais os túbulos 

distais. O potencial citotóxico da mioglobina parece estar relacionado à formação extensiva de 

radicais hidroxila por oxidação de suas moléculas de óxido ferroso (Fe2+) em óxido férrico 

(Fe3+), e por sua atuação como enzima semelhante à peroxidase. 

 

 

2.5. ESTRATÉGIAS E OUTROS FATORES  

 

 

        A Portaria nº 129 do Cmt do Exército, aprovou a Diretriz para a Implantação do 

Programa de Prevenção e Controle da Rabdomiólise Induzida por Esforço Físico e pelo Calor, 

no âmbito do Exército. Nessa mesma direção, segundo Brasil (2014), no contexto da 

Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército, o Comando do Exército aprovou o 

Plano Estratégico do Exército 2016-2019. Esse Plano estabelece como Objetivo Estratégico, a 

ser atingidos, a prevenção e controle da Rabdomiólise.  

         Como dito, a rabdomiólise induzida pelo esforço físico e pelo calor é um problema 

que vêm ocorrendo em atividades de adestramento militar no Exército Brasileiro. A principal 

forma de prevenção da rabdomiólise é a hidratação do militar. Visando conscientizar o 

Instituto de Pesquisa da Capacitação física do Exército (IPCFEx) desenvolveu uma cartilha 

com os principais pontos da hidratação, da importância do teste urina para identificação e uma 

tabela sobre o nível de estresse térmico. 
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       Tabela 2. Hidratação 

 
        Fonte: IPCFEx 

 

     Figura 3. Estado de Hidratação 

 

     Fonte: IPCFEx 
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        Tabela 4. Nível de estresse térmico 

 

        Fonte: IPCFEx 
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3. FUTURO E CONCLUSÕES 

 

     Futuros estudos são necessários para o diagnóstico da rabdomiólise, facilitando o 

monitoramento e a prevenção de riscos no exercício físico. É de fundamental importância o 

reconhecimento desta síndrome na prática desportiva, de modo que possa ser tratada o mais 

precocemente possível, facilitando o monitoramento e a prevenção de riscos ao exercício nas 

forças armadas.  Sabe-se, então que o exercício físico intenso em condições adversas, como 

calor excessivo, baixa ingesta hídrica e condicionamento físico inadequado, propicia o 

processo de lesão muscular e é uma das principais causas de rabdomiólise.  

      A melhor capacitação dos profissionais de saúde nas forças armadas é de fundamental 

importância no impacto direto no desfecho dessa síndrome. Sendo assim, é relevante 

direcionar a atenção para a realização de um “força-tarefa” conjunta e multidisciplinar, que 

também inclua nesse contexto outros profissionais de saúde, como nutricionista e nutrólogos, 

bem como a participação efetiva dos controladores e desenvolvedores do calendário das 

práticas operacionais nas forças armadas. Importantíssimo fazer essa ligação, para que toda e 

qualquer programação militar leve em consideração fatores primordiais no desenvolvimento 

da rabdomiólise, como o condicionamento físico adequado de seus militares, não atentando 

tão somente para o treinamento físico, mas como também para ambientes adequados, 

condições climáticas ótimas, atenção à hidratação e orientações programadas aos integrantes 

das forças armadas, para que a incidência dessa patologia diminua nos variados teatros de 

operações das forças terrestres. 
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