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MARLIO OLIVIER DE MALTA

RABDOMIOLISE INDUZIDA POR ESFORCGOFiSICO

RESUMO

INTRODUGAO: Rabdomidlise é definida como uma sindrome clinico-laboratorial que decorre por
necrose muscular esquelética devido a liberag&o de substancias intracelulares para a circulagdo.
Rabdomidlise de Esforgo ocorre no contexto do esforco fisico extremo, os sinais clinicos nao sao
especificos, mas incluem dor muscular, fraqueza, edema ou sensibilidade dos tecidos
moles.METODOS:Para o presente estudo, foram utilizadas para a pesquisa, artigos das bases de
dados do Pubmed, Google Scholar e do SCIELO.As palavras-chaveutilizadas para a pesquisa foram
rabdomidlise, esforgo fisico, atividade militar e Exército Brasileiro, nas seguintes
combina¢ées:"rabdomidlise e esforco fisico”, “rabdomidlise e atividade militar’, “rabdomidlise eExército Brasileiro”. Apdsa leitura dos resumos,foram utilizados, apenas, 24 estudos deinteresse aoassunto proposto. RESULTADOS: A rabdomidlise pode variar desde a elevacdo fisiologica
assintomatica da creatina quinase (CK) observada apods o exercicio até complicagées metabdlicas
graves, que podem levara lesao renal aguda (LRA), sindrome compartimental aguda e, em alguns
casos, arritmias fatais.Na maioria das vezes, a rabdomidlise de exercicio afeta pessoasfisicamente
destreinadas que se excedem, particularmente em climas quentes. Além disso, os atletas
condicionados podem apresentar rabdomidlise quando subitamente aumentam seu volume ou
intensidade de treinamento, ou quandoiniciam um novo regime que exija contragdes muscularesexcéntricas intensas.CONCLUSAO:A rabdomidlise é clinicamente relevante e requer um médico
experiente para identificar 0 individuo que pode estar em risco, pois alguns casos podem ser
patologicos, enquanto outros podemserfisiolégicos. Somente testes adicionais permitirao ao médico
tomar umadecisdo.

Palavras-chave: rabdomidlise; esforcofisico; atividade militar; Exército Brasileiro
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Rhabdomyolysis is defined as a clinical and laboratory syndromethat results fromskeletal muscle necrosis due to the release ofintracellular substances into the circulation. Stressrhabdomyolysis occurs in the context of extreme Physical exertion, clinical signs are not specific, butinclude muscle pain, weakness, edema,or soft tissue tenderness. METHODS:Forthe present study,articles from the Pubmed, Google Scholar and SCIELO databases were used for the research. Thekeywords used for the research were rhabdomyolysis, physical exertion, military activity and BrazilianArmy,in the following combinations: “rhabdomyolysis and military effort, " rhabdomyolysis and militaryactivity ", " rhabdomyolysis and Brazilian Army ". After reading the abstracts, only 24 studies ofinterest to the proposed subject were used. RESULTS:Rhabdomyolysis may range from theasymptomatic physiological elevation of creatine kinase (CK) observed after exercise to severemetabolic complications, which maylead to acute kidneyinjury (AKI), acute compartmental syndromeand, in some cases, fatal arrhythmias. Exercise rhabdomyolysis most often affects physicallyOvertrained people, particularly in hot climates. In addition, conditioned athletes may experiencerhabdomyolysis when they suddenly increase their training volumeorintensity, or when they start anew regimen that requires intense eccentric muscle contractions.CONCLUSION: Rhabdomyolysis isClinically relevant and requires an experienced Physician to identify the individual who maybeatrisk,as some cases maybepathological while others may be Physiological. Only additionaltests will allow
the doctor to make a decision.

Key words:rhabdomyolysis; physical exertion: military activity; Brazilian army.



1. INTRODUGAO

Durante a Il Guerra Mundial, em 1941 foram descritos quatro casos de
soldados com lesao muscular secundaria a esmagamento de membros. Norelato,
todos os pacientes apresentaram insuficiéncia renal aguda e dbito durante a primeira
semana. Anos depois, foram relatadas varias condigdes desencadeadoras de
rabdomidlise, que é definida como uma sindrome clinico-laboratorial que decorre por
necrose muscular esquelética devido a liberagdo de substancias intracelulares para
a circulagao (ROSSIetal., 2009). Pode ser apresentadaportraumas, por atividades
musculares excessivas, por alteragées da temperatura corporal, por oclusao ou
hipoperfusao dos vasos musculares, Por toxicos, farmacos, por alteragées
eletroliticas e endécrinas, por infecgdes, por doengasinflamatorias e por miopatias
metabdlicas (ROSAetal., 2005).

Rabdomidlise de Esforco (RE) ocorre no contexto de esforgo fisico extremo.
Os sinais clinicos de RE nao sao especificos, incluem dor muscular, fraqueza,
edema ou sensibilidade dos tecidos moles. A urina de cor escura transitoria da
mioglobinuria é mais especifica, mas devido a depuragao rapida, nao é um indicador
muito sensivel. Atualmente, nado ha definigdes laboratoriais universalmente aceitas
Para RE, mas o marcador mais conveniente e sensivel 6 o nivel sérico de Creatina
Quinase (CK)(JOYeta/., 2009).

Segundo Clarksonet al. (2005), fatores Precipitantes para RE incluem jejum,
hipocalemia, hipovolemia, uso de certos suplementos dietéticos, exercicios em
ambientes quentes e Umidos, baixo nivel de condicionamento fisico basal e
introdugao precoce de exercicios repetitivos excéntricos. No entanto, sabe-se que
um individuo podera sofrer RE executando o mesmonivel de esforco em condigédes
ambientais idénticas aos de uma outra pessoa que naovenhasofrer nada.

Devido aos altos indices de casos de rabdomidlise no Ambito das Forcas
Armadas, 0 comando do Exército aprovou por meio da Portaria n° 129, de 11 de
marco de 2010,a diretriz para a implantagao do Programa de Prevencao e Controle
da Rabdomidlise Induzida por Esforgo Fisico e pelo Calor. Ao Estado-Maior do
Exército foi atribuida a miss&o de elaborar Propostas de medidas de controle,
prevengao e tratamento dessa patologia.



1.1. PROBLEMA

A comunidadecientifica nacionale internacional, civil e militar, até o presente

momento, nao possui conhecimento suficiente para estabelecer medidas que

garantam a eliminagéo de ocorréncias de rabdomidlise induzida por esforgo fisico

em atividades comsolicitacao fisica em niveis muito elevados.

Quais oscritérios para diagnosticar e as medidas adotadas para previnir os

casos de rabdomidlise por esforgofisico?



1.2. OBJETIVO

Sistematizar 0 conhecimento ja produzido sobre rabdomiolise induzida por

esforgo fisico, apresentando causas, manifestagdes clinicas, diagndstico e

prevencao.



1.3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIGOES

Devido aos altos indices de casos de rabdomidélise no ambito das Forgas

Armadas, 0 comando do Exército aprovou por meio da Portaria n° 129, de 11 de

margo de 2010, a diretriz para a implantacdo do Programa de Prevengao e Controle

da Rabdomidlise Induzida por Esforco Fisico e pelo Calor.

O presente estudo procura contribuir, para o Exército Brasileiro, através do

melhor entendimento sobre essa sindrome.
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2. METODOLOGIA

Para a definigéo de termos, levantamento das informagées de interesse e
estruturagao de um modelo teérico de analise sera realizada uma revisao de
literatura nos seguintes moldes:

a. Fontes de busca

- Artigos cientificos das bases de dados do Scholar Google, PubMed e do
SCIELO;

- Livros € monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeicoamento de
Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;

b. Estratégia de busca para as basesde dadoseletrénicas

A fim de realizar a busca a respeito do assunto sera utilizada a localizacao
dados eletrénicos, por meio de sites de busca na internet. As palavras-chave

utilizadas para a pesquisa foram rabdomidlise, esforco fisico, atividade militar e

Exército Brasileiro, nas seguintes combinagées:"rabdomidlise e€ esforgo fisico”,
“rabdomidlise e atividade militar’, “rabdomidlise e Exército Brasileiro”.

c. Critérios de inclusao

- Estudos publicados em portugués e inglés;

- Estudos publicados nos ultimos 15 anos;

- Foram incluidosinicialmente 68 estudos.

d. Critérios de exclusao

~ Foram excluidosinicialmente os estudos repetidos, restando 55 estudos;

— Excluido estudos em queostitulos nao apresentavam relagao com o tema

proposto, restando 35 estudos;

— Apos a leitura dos resumos, foram utilizados, apenas 24 estudos de
interesse ao assunto proposto, queforam lidos na integra.



3. APRESENTAGAOE DISCUSSAO DOS RESULTADOS

3.1, CAUSAS DE RABDOMIOLISE

As causas fisicas da rabdomidlise podem incluir compressao, trauma,

isquemia, lesdo elétrica, hipertermia ou exercicio excessivo, prolongado ou

repetitivo. E as causas nao fisicas podem incluir alcool, drogas recreativas e

prescritas, outras drogas e toxinas, miopatias metabolicas, infecgées, desequilibrio

eletrolitico, suplementos dietéticos e disturbios endocrinoldgicos (SZCZEPANIK et

al., 2014).

Qualquer uma dessas causas de lesao celular pode resultar em uma

diminuigao do trifosfato de adenosina intracelular, 0 que, por sua vez, leva ao

aumento de calcio no sarcoplasma. A medida que o nivel de calcio aumenta no

sarcoplasma, 0 calcio extracelular diminui resultando em hipocalcemia. Além disso,

quando ocorre a mionecrose, os contetidosintracelulares dos midcitos, mioglobina,

potassio, CK,radicais livres e acidos organicos soliberados na circulagao. Algumas

destas substancias estado claramente associadas e responsaveis pelas complicagées

que podem surgir da rabdomidlise. A mioglobina pode sobrecarregar o rim,

resultando em lesao renal aguda (LRA), enquanto os acidos organicos podem levar

a uma acidose metabdlica. O potassio e outras anormalidades eletroliticas sao

responsaveis pordisritmias cardiacas, enquanto os radicais livres podem levar a

edematecidual, resultando em sindrome compartimental. Se grave, qualquer uma

dessas complicagées pode progredir e ameagar o membro, isso € comumente visto

na comunidade esportiva, com varios relatos de casos recentes publicados em

atletas que sofreram RE apesar de estarem fisicamente aptos (SZCZEPANIKetal.,

2014).

A REna maioria das vezes representa uma resposta "fisioldgica" ao exercicio

fisico extremo ou ao exercicio normal sob circunstancias extremas. Em contraste, a

RE também pode ser a primeira manifestagao de uma doenca muscular genética,

que reduz o limiar de exercicio para o desenvolvimento de ruptura muscular. Uma

causa genética deve sempre ser considerada em individuos com episddios repetidos

de RE e naqueles em que a gravidade da rabdomidlise excede a resposta esperada

ao exercicio realizado. (SCALCOetal., 2016).
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A rabdomidlise ocorre principalmente nos musculos maisutilizados. O tipo de

exercicio realizado também desempenha um papel importante na RE. Em particular,

© treinamento excéntrico, por exemplo, agachamentos,lunges, push-ups, pliometria

ou corrida em declive, acarreta um risco de causar RE. Contragées excéntricas

repetitivas, um processo em que o musculo esta se alongandodurante

a

tentativa de

contragao, causam tensao excessiva no sarcémero, levando a ruptura da membrana

e, posteriormente, a hidrdlise proteica estrutural, deformagdo miofibrilar e lesdo

muscular permanente. O exercicio excéntrico também tem sido associado a

formacgaéo de nucleo na bidpsia muscular, geralmente uma caracteristica

histopatolégica das miopatias congénitas (SCALCOetal., 2016).

Exercicios fisicos néo habituais, como o Crossfit e insanity, no qual um

grande numero de casos e séries de casos foram publicados, relatando individuos

saudaveis que foram expostos a niveis de exercicios aos quais nado estavam

acostumados, em particular, os que contém contragées excéntricas que envolvem

atividades fisicas de alto volume e alta intensidade com curtos periodos de

descanso entre movimentos e uso de exercicios multiarticulares, aumentam

o

risco

de desenvolver RE, e portanto, requerem instrugdes especiais para treinadores e

participantes.(KNAPIKetal., 2015).

Em exercicios de endurance como maratonas, que nado envolvem exercicios

de contracgées excéntricos, RE parece ser menos comum,e principalmente em

combinagao com outrosfatores.

Na maioria das vezes, a RE afeta pessoasfisicamente destreinadas que se

excedem,particularmente em climas quentes. Além disso, os atletas condicionados

podem experimentar rabdomidlise quando subitamente aumentarem seu volume ou

intensidade de treinamento ou quando iniciarem um novo regime que exija

contragoes musculares excéntricas intensas (CLEARYetal., 2011).

Outros fatores de risco para a REincluem baixos niveis de aptidaofisica, com

introdugéo precoce ao exercicio repetitivo, exercicio excéntrico, indice de massa

corporal elevado, doengaviral em cursoe alta altitude (O'CONNOReta/., 2008).

Em geral, na populagao jovem e saudavel que pratica esportes em uma

intensidade que pode causar rabdomidlise, espera-se que a taxa de complicagdes

seja baixa (MCMAHONetal., 2013).



3.2. MANIFESTACOESCLINICAS DA RABDOMIOLISE DE ESFORCGO

A REpode variar desde a elevacaofisiologica assintomatica da creatina
quinase (CK) observada apés0 exercicio até complicagées metabolicas graves, que
podem levar a lesao renal aguda, sindrome compartimental aguda e, em raros
casos, arritmias fatais (SZCZEPANIKet al., 2014). Rabdomidlise de esforgo (RE)
tipicamente ocorre em resposta a exercicios excessivos, prolongadosou repetitivos,
especialmente, mas nao necessariamente, sob condigées_climaticas quentes
(CARTERetal., 2005).

As complicagées sérias da RE incluem insuficiéncia renal mioglobinurica
aguda, acidose metabodlica, hipercalemia, hipocalcemia, arritmia, sindrome do
compartimento e morte. Na "RE fisioldgica”, os pacientes podem desenvolver uma
CK acentuadamente elevada, mas nenhum outro sinal e sintoma, eles geralmente
nao tém dor muscular além do esperado para as circunstancias especificas. O
quadroclinico é essencialmente o da dor muscular deinicio tardio com CKelevada,
mas nenhumaoutra evidéncia de RE. Ocorre comumente sem sequelas clinicas
(O°CONNORet al., 2008). Embora a maioria dos individuos com RE siga um curso
clinico normal, sem qualquer sequela a longo prazo ou aumento do risco de
recorréncia, alguns podem ser deixados com morbidade residual. Além disso, em
uma minoria daqueles que desenvolvem RE, 0 exercicio pode funcionar para
identificar aqueles com condigdes miopaticas, 0 que pode colocar o individuo em
maiorrisco de recorréncia futura.

AREtorna-se "clinicamente relevante" quando ha dor muscular grave, edema
e/ou fraqueza muscular, mioglobinuria e outras manifestagdes

_

tipicamente
consideradas parte da sindrome de RE. Isso geralmente ocorre quando o esforco
excessivo € combinado com variaveis confundidoras, como trago falciforme,
desidratagdo, uso de certas drogas (por exemplo, estatinas, anticolinérgicos,
anfetaminas, esteroides anabolizantes), suplementos dietéticos (efedrina, cafeina),
alcool, miopatias metabdlicas ou outras e estresse excessivo ao calor ambiental
(COCOetal., 2004).
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3.3. DIAGNOSTICO

Segundo O'Connoretal. (2012), um diagndstico de RE deve ser considerado
quandoossintomas de dor muscular, tigidez e fraqueza estiverem fora da proporgdo
do exercicio realizado em evidéncia laboratorial de mionecrose e liberagao na
circulagao sistémica do contetido das células musculares, incluindo mioglobina,
creatinina, CK, acidos organicos, potassio, aldolase, lactato desidrogenase e
hidroxibutirato desidrogenase. A CK do musculo esquelético esta abundantemente
presente e liberada como resultado da destruigao do musculo esquelético. Niveis
Séricos superiores a 100.000 UI / L nao sao vistos com pouca frequéncia e outras
ocorréncias de rabdomidlise. Como a CK permanecena circulagaéo por mais tempo
que a mioglobina e pode ser detectada com facilidade e eficiéncia, 6 o marcador
mais comumente usado para diagnosticar a rabdomidlise

Sobre RE, segundoScalcoetal. (2016), o que geralmente é acordado sao as
seguintes quatro caracteristicas principais:

1. Uma elevagdo de CK 12-36 horas apds 0 exercicio, com maximo em 3-4 dias,
seguido de normalizagdo dentro de varias semanas de descanso;
2. O aumento da CK é precedido de exercicio, geralmente além doslimites da
fadiga, também conhecidos como "Esforgo fisico incomum" ou “esforco involuntario";
3. O aumento da CK é sintomatico com qualquer uma das seguintescaracteristicas:
mialgia (dor ou sensibilidade muscular; em geral, a rabdomidlise é muito dolorosa),
inchago e / ou fraqueza;

4. A presenca de mioglobinemia e / ou mioglobinuria: seja por inspecdo
(pigmenturia) ou por testes laboratoriais. Como os testes de mioglobina no sangue
ou na urina nao estéo amplamente disponiveis, muitos especialistas consideram a
combinagaodostrés primeiros recursos diagnésticos para o RE.

A mioglobina, uma hemoproteina que funciona como transportadora de
oxigénio no musculo esquelético, esta normalmente ligada as globulinas
plasmaticas. No caso de rabdomidlise, a mioglobina vaza do midcito e
imediatamente atinge seu pico em niveis que podem exceder a capacidade de
ligag&o as proteinas plasmaticas. Como resultado, a mioglobina precipita no filtrado
glomerular e obstrui os tubulos renais, um fator importante na patogénese da
Insuficiéncia Renal Aguda (IRA). Outros fatores que contribuem para a IRA incluem



vasoconstri¢ao, hipovolemia e um efeito toxico renal direto da mioglobina (BOSCHet

al., 2009).

Scalco etal. (2016) define mioglobinuria como a presenga de mioglobina na

urina, geralmente associada a rabdomidlise ou lesao muscular traumatica. A

mioglobina € a primeira enzima que aumenta no plasma, mas, devido as

circunstancias fisiolégicas, é prontamente filtrada pelo glomérulo e rapidamente

eliminada do soro para a urina, normalmente retorna aos niveis normais nas

primeiras 24 horas apés o inicio dos sintomas. Entretanto, quando grandes

quantidades de mioglobina entram no lumen dotubulo renal, ela interage com a

proteina Tamm-Horsfall e precipita, um processo aumentado na presenga de urina

acida. A mioglobinuria visivel (urina cor de cha ou colorida) ocorre quando a

mioglobina urinaria excede 250 yg / mL (normal <5 ng / mL), correspondendo a

destruigao de mais de 100 g de musculo.

A presenga de mioglobina sérica elevada foi usada rotineiramente para

diagnosticar rabdomidlise; no entanto, este parametro ndo esta amplamente

disponivel para testes de diagnéstico e nao é confidvel porque a mioglobina é

rapidamente removida do sangue. Testes laboratoriais na urina (uma varetapositiva

Para o sangue com auséncia de hemacias na urina microscépica serve como um

marcadorindireto de mioglobina urinaria) oferece uma ferramenta de rastreamento

rapido se o teste de mioglobina sérica naoestiver prontamente disponivel. A CK no

soro € 0 marcadorde diagnéstico mais confiavel da rabdomidlise. Geralmente atinge

© pico de 24 a 36 horas apés 0 esforgo e, em seguida, diminui de volta para o valor

basal a umataxa de cerca de 40% pordia. (BROWNetal., 2004).

Género, etnia e aptidao fisica devem ser considerados ao usar os valores de

CK para 0 diagnéstico de rabdomidlise. Em geral, os niveis de CK em excesso de

pelo menos cinco vezes do valor normal (dependendo da etnia), em combinagao

com a apresentacao clinica apropriada, sdo aceitos como evidéncia de degradagao

muscular, ou seja, pode ser consistente com o diagnéstico de RE (LANDAUetal.,

2012).

Recentemente, Ohet al. (2015) apresentaram dadosclinicos para RE de 30

pacientes previamente saudaveis internados em um hospital militar. Os regimes de

exercicios incluiram treinamento de forga e resisténcia, treinamento CrossFit e

marchas carregadas. Os niveis de CK variaram entre 1565 e 410755 UI / L, e em

noveparticipantes a CK estava acima de 100.000 UI / L. Todosos participantes se
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recuperaram bem e nenhuma complicagao foi observada no acompanhamento apos

a alta hospitalar.

Uma grande revisdo retrospectiva indica que apenas cerca de 5% dos

participantes com rabdomidlise desenvolvem lesdo renal aguda (MANNIX et ai.,

2006).

Scalco et al. (2016) concluem que a quest&o mais importante é se 0 nivel e

tipo de exercicio em combinagao com outros fatores exdgenos e endégenos é

suficiente para explicar o episddio de rabdomidlise. Caso contrario, a triagem de um

disturbio genético (neuromuscular) subjacente precisa ser realizada.

3.4. PREVENCAO

O problema da ocorréncia de rabdomidlise induzida por esforco fisico em

atividades de adestramento com grandesolicitagdo fisica 6 compartilhado por todas

as Forgas Armadas do mundo. Nenhumpais, até o presente momento, conseguiu

estabelecer medidas que evitassem a ocorréncia do problema nas suasatividades

de adestramento com elevadasolicitagaofisica.

Em conformidade com as Forgas Armadas em ambito internacional, o

Exército Brasileiro vem adotando diversas medidas de acompanhamento e controle

durante cursos operacionais e de formagao militar.

A RE € um problema que vém ocorrendo em atividades de adestramento

militar no Exército Brasileiro (EB). A ocorréncia de casos fatais relacionados a

rabdomidlise induzida por esforgo fisico e pelo calor em atividades militares levou o

Comandante do Exército Brasileiro a publicar a Portaria Portaria n.° 129, de 11 de

marco de 2010, com Diretriz para a Implantagao do “Programa de Prevencao e

Controle da Rabdomidlise Induzida por Esforgo Fisico e pelo Calor, no Ambito do

Exército”. Nesse documento, sdo definidas agdes e estabelecidas responsabilidades

aos diversos Orgdos, cabendo ao Departamento de Educacaoe Cultura do Exército

(DECEx), por meio do Instituto de Pesquisa da Capacitagao Fisica do Exército

(IPCFEx) a realizagaéo de pesquisas de capacitagao fisica ligadas as areas de

avaliagaofisica e fisiologia do exercicio, que visem a identificagao e prevencao de

rabdomidlise em militares sujeitos a atividade fisica no Ambito do EB.

Esse documento pretende operacionalizar as atividades de apoio técnico e

cientifico do IPCFEx aos Estabelecimentos de Ensino (EE) e OrganizagéesMilitares



(OM) do EB nacapacitacaofisica de preparacao para atividades de adestramento

com grande solicitagaofisica, realizagaéo de medidas preventivas e monitoramentos

de atividades e que possuem risco de ocorréncia de rabdomidlise induzida por

esforgofisico e pelo calor.

3.4.1. Estrategia

- Prestar assessoramentotécnicoe cientifico, na area da capacitacao fisica, aos EE

e OM do EBquerealizem atividades de adestramento com grandesolicitagaofisica

€ que possuem risco de ocorréncia de rabdomidlise induzida pelo exercicio e pelo

calor;

- Aumentar 0 nivel de conhecimento acerca da rabdomidlise induzida pelo exercicio

e pelo calor por meio da execucao de palestras nos EE e OM do EB;

- Antecedendoasatividades, realizar cooperagao deinstrugao para o aprimoramento

da preparagao fisica especifica e adogdo de medidas preventivas para diminuir o

risco de ocorréncia de rabdomidlise induzida pelo exercicio e pelo calor;

- Durante as atividades, realizar cooperagao de instrugdo para o monitoramento de

parametrosfisiol6gicos e bioquimicos para a melhoria da seguranga nainstrugdo

dasatividades.

- Apos as atividades, apresentar relatério e sugest6es para o aprimoramento das

condig6es de execugao dasatividades.

3.4.2. Atividade de apoio técnico-cientifico

a. PREPARAGAO E PLANEJAMENTO DO EXERCICIO

- Realizagao de palestras no EE/OM sobre rabdomidlise induzida pelo exercicio e

pelo calor;

- Realizagao de palestras no EE/OM sobre o uso de substancias licitas ilicitas,

suplementos alimentares e outros procedimentos que podem aumentaro risco de

ocorréncia de casos de acidentes térmicos e rabdomidlise;

- Realizagao de Instrugaéo de Quadros no EE/OMsobretécnicas e procedimentos de

controle individualdosefeitosfisioldgicos ao esforgo fisico muito elevado;
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- Analise e identificagao da carga fisica das atividades Operacionais a serem
realizadas;

- Assessoramento no planejamento da distribuigao das cargas de trabalhofisico ao
logo da atividade, bem comoa localizagao de pontos de apoio para reposicao
hidrica;

- Assessoramento no planejamento integrado entre o TFM para a preparacaofisica
geral € as atividades de adestramento para a preparagao fisica especifica
necessaria para a atividade;

- Realizagéo de coletas de dados para obter informagées sobre as particularidades
das demandasfisicas das atividades desenvolvidas pelo EE/OM:

- O planejamentodasatividades de adestramento com grandesolicitagao fisica deve
serfeito de forma integrada com

a

participacao da Segao de EducagdoFisica (SEF)
/ Oficial de Treinamento Fisico Militar (OTFM), equipe de satide e equipe de
instrugao nos diversos EE/OM.

b. MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realizagéo, em parceria com o Instituto de Biologia do Exército (IBEx), de
Eletroforese de hemoglobina paraa identificagao de individuos portadores de traco
falciforme. Individuos portadores de tracofalciforme, quandorealizam atividade de
grandesolicitagaofisica, desidratados, tém o risco aumentado de rabdomidlise;

-Aequipe de sade do EE/OM deve manteratualizada a ficha médica com 0 registro
de informagées relevantes sobre fatores associados ao aumento do risco da
ocorréncia da rabdomidlise induzida por esforgofisico e pelo calor. Essaficha deve
estar disponivel na inspegaosanitaria prévia e durante a execucgao da atividade;

- A equipe de satide do EE/OM deve realizar inspegao sanitaria, previamente a
atividade, para a verificagéo de fatores associados ao aumento do risco da
ocorréncia da rabdomidlise induzida por esforgo fisico e pelo calor. As informagées
relevantes devem ser passadas a equipe deinstrugao para o aumento da atencao
sobre esses militares;

- Apoio a SEF/OTFM naaferigaéo da taxa de sudorese dos militares durante a
atividade de adestramento. Individuos com elevadas taxas de sudorese ficam
desidratados mais rapidamente e devem conheceressaindividualidade biolégica;
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- Realizagao de coleta de sangue para a aferigdo da linha de base de parametros

bioquimicos relacionados aos niveis de leséo muscular (Creatino-fosfoquinase —

CPK), fungao renal (creatinina, uréia e acido urico) e equilibrio hidroeletrolitico

(sdédio, potassio e calcio); e

- A equipe de instrugadéo do EE/OM deve reforcar, durante a intervengao sobre

medidas de seguranga da atividade, as técnicas e procedimentos de controle

individual dosefeitos fisiologicos ao esforgofisico muito elevado. Os militares devem

ser orientados a informar a equipe de instrugaéo quando da apresentagao de

sintomas do quadro clinico de rabdomiodlise.

c. MEDIDAS DE MONITORAMENTO

- Assessoramento a equipe de instrugéo sobre as condigées climaticas e

meteorolégicas que podem determinar adaptagdes de horarios, locais e uniformes

para realizagao de atividades com grandesolicitagaofisica;

- Monitoramento da urina dos militares para a verificagao do estado de hidratagao

por meio da densidade daurina. A equipe de instrugao e equipe de apoio de saude

serao informadas sobre os militares que apresentarem indicagaéo de hipo-

hidratagao;

- Analise da urina por meio defita de uroanalise e exame de Elementos Anormais e

Sedimentos (EAS) para a verificagao de indicadores indiretos de mioglobinuria. A

presenca desse marcador na urina esta associada a elevados niveis de lesao

muscular, além de ser uma substancia toxica para os rins. A equipe de instrugao e

equipe de apoio de satide serao informadas sobre os militares que apresentarem

sangue na urina e indicagao indireta de mioglobinuria. Os militares com indicagao

indireta de mioglobinuria serao encaminhadosa visita médica para uma inspegao de

satide mais detalhada e coleta de sangue para analises bioquimicas;

- Analise de amostras de sangue para a verificagao dos niveis de lesao muscular

(Creatino-fosfoquinase — CPK), fungao renal (creatinina, uréia e acido Uurico) e

equilibrio hidroeletrolitico (sédio, potassio e calcio); e

- Realizagao de coletas de dados para obter informagées sobre as particularidades

das demandasfisicas das atividades desenvolvidas pelo EE/OM.

A equipe de instrugaéo do EE/OM deve possuir um Oficial com Curso da EsEFEx

para o monitoramento dosniveis de exigénciafisica das atividades desenvolvidas.
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d. MEDIDAS DE ATENDIMENTO

- A equipe de apoio de satde da atividade deve possuir treinamento de Suporte
Avangado de Vida para os médicos e Suporte Basico de Vida para o pessoal de
Atendimento Pré-Hospitalar (APH);

- A equipe de apoio de satde da atividade deveter facil acesso a ficha médica e
informagéescolhidas na inspegao sanitaria prévia durante a execucaodaatividade.
Caso haja revezamento de integrantes da equipe, deve haver o encontro dos
profissionais de satide para a passagem das informag6ées dos casos que ocorreram
até 0 momento da passagem de fungao;

- A equipe de apoio de satide da atividade deve conhecer a Portaria n.° 129,
Comandante do Exército, de 11 de marco de 2010 — Programa de Prevengao e
Controle da Rabdomidlise Induzida por Esforco Fisico e pelo Calor, a Portaria n°
092-DGP, de 2 de julho de 2012 — Normas para Procedimento Assistencial em
Rabdomidlise no Ambito do Exército, e Portaria n.° 149-EME, DE 31 DE JULHO DE
2013 —- Diretriz para o Atendimento Pré-Hospitalar nas Atividades de Risco no
Exército Brasileiro (revoga a Portaria EME n° 129, de 11 de setembro de 2011).
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4. CONSIDERACOESFINAIS

A rabdomidlise, sindrome  clinico-laboratorial que decorre por necrose
muscular esquelética devido a liberagaéo de substancias intracelulares para a
circulagaéo, causada por excesso de exercicios fisicos é muito comum,desta forma,
é clinicamente relevante e requer uma equipe de saude

e

deinstrugao experiente e
bem capacitada paraidentificar o individuo que podeestar em risco, pois alguns
casos podem ser patolégicos, enquanto outros podem serfisioldgicos. Somente
testes adicionais permitirao ao médico tomar uma decisao.

lIsoladamente, exames laboratoriais, ndo fecham diagnéstico, entretanto,
como a CK permanece na circulagéo por mais tempo que a mioglobina, sendo

assim, detectada com mais facilidade e eficiéncia, ela 6 o marcador mais utilizado,
porém nao especifico, para diagnosticar a rabdomidlise de esforco, podendo assim
ser visto que, valores elevados de CK nao necessariamente correspondem a
rabdomidlise patdlogica, pelo fato de que, os niveis de CK estado diretamente

relacionados com a extensdo do dano muscular, com género,etnia e aptidaofisica.
Assim, 0 diagnéstico baseado em suspeita clinica e em achadoslaboratoriais, deve

serfeito o mais rapido possivel, para buscar a redugao das complicagées inerentes

a sindrome.

Assim, a pratica de atividade fisica deve ser regrada, monitorizada e
adaptada a cadasituagdo. O treino, a atividade militar ou a pratica de esporte deve
seguir programas especificos e acompanhado e orientado por profissionais
especializados, e incluir periodos de aquecimento e relaxamento musculares.

O Exército Brasileiro deve manter e difundir programas de orientagao e
prevengao da rabdomidlise, com o objetivo da conscientizagaéo dos militares para
que n&o usem complementos alimentares sem orientagdo médica ou de
nutricionistas. Conclue-se narelevancia de hidratar-se durante as atividades fisicas,
nos periodos de maior sudoresee nas situagdes de condigées climaticas severas, e
sobretudo, para que instrutores e monitores sejam orientados sobre as complicagées
decorrentes desta sindrome.
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