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RABDOMIÓLISE POR MIOSITE VIRAL E 

EXERCÍCIO FÍSICO - RELATO DE CASO 

DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

Miosite viral associada com rabdomiólise maciça e suas graves 

consequências já foi relacionada a mais de doze diferentes 

tipos de vírus (influenza A e B, coxsackievírus, herpes, dengue, 

entre outros). O diagnóstico baseia-se na suspeita clínica. 

Apesar da mialgia ser um sintoma presente em muitas 

infecções virais, rabdomiólise deve um diagnóstico diferencial. 

Mioglobina pode ser detectada na urina e exames laboratoriais 

podem confirmar infecção viral aguda. 

Rabdomiólise é uma síndrome prevalente caracterizada por necrose muscular e consequente liberação sérica de 

creatinofosfoquinase (CKT), de curso altamente variável. A lesão das células musculares leva a uma alteração na 

homeostasia do cálcio e à depleção de Adenosina Trifosfato (ATP), sendo que o cálcio livre intracelular vai desencadear uma 

contração muscular persistente, com esgotamento das reservas energéticas e morte celular. A gravidade da doença varia 

desde elevações assintomáticas das enzimas musculares séricas a elevações extremas das mesmas, desequilíbrio eletrolítico 

e lesão renal aguda. 

Descrever um caso de miosite viral associada a 

rabdomiólise. 
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OBJETIVOS 

MÉTODOS 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

INTRODUÇÃO 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Paciente, sexo feminino, 21 anos, previamente hígida, 

bombeira militar, com quadro de odinofagia e tosse não 

produtiva de início há sete dias. Procurou Pronto 

Atendimento devido à dor de forte intensidade em 

panturrilhas associada a edema importante em membros 

inferiores. Informa urina clara. Retornou atividade física 

(Jump) na última semana. Nega trauma, uso de drogas ou 

história familiar positiva para doença muscular. Alerta, 

afebril e normotensa. Sem exantema ao exame clínico. 

Oroscopia: hiperemia em amígdalas e pilares 

amigdalianos. Exames laboratoriais CKT 55330 U/L, 

transaminase oxalacética 613 U/L, transaminase pirúvica 

207 U/L, creatinina 0,8 mg/dL, uréia 18mg/dL, sódio 

138mEq/L, potássio 4,5mEq/L, hemoglobina 14,9g%, 

hematócrito 42,10% e leucócitos globais 7550/mm3. Urina 

rotina sem alterações. A paciente foi transferida ao CTI 

para monitorização e hidratação vigorosa com cristalóides, 

não necessitou de alcalinização da urina ou uso de 

manitol. Evoluiu com queda progressiva dos valores de 

CKT, mantendo escórias renais estáveis. Após cinco dias, 

foi encaminhada à enfermaria, recebendo alta em 48 horas 

com CKT 8138 U/L. Quinze dias após a alta, paciente 

apresentava-se assintomática, com retorno as suas 

atividades cotidianas e CKT de 122 U/L. Propedêutica 

complementar demonstrou TSH (hormônio estimulador da 

tireóide) 2,69mUI/L, anti-CCP 7UI/mL, hemoglobina 

glicada 4,9%, albumina 4,1  U/L, paratormônio 13 pg/mL, 

cálcio iônico 1,26 mg/dL, ultrassonografia de vias urinárias 

dentro da normalidade.  Aventada a possibilidade de 

miosite viral aguda associada a rabdomiólise 

potencializada pela prática de atividade física extenuante 

recente. O quadro não evoluiu com injúria renal aguda, 

apesar dos altos níveis de CKT, tendo uma boa 

recuperação apenas com hidratação intensa. A paciente já 

se submeteu a exercícios físicos extenuantes previamente, 

por diversas vezes, sem relato de mialgia. 

A rabdomiólise é reconhecida há milhares de anos e é 

clássica a referência na Bíblia à praga sofrida pelos Hebreus, 

durante o êxodo do Egito, após o consumo de codornizes 

(coturnismo). Multifatorial, a rabdomiólise pode ser causada 

mais comumente por trauma, imobilização, sepse, cirurgias 

cardíacas e vasculares, mas também por toxicidade 

exógena, exercício muscular extenuante e infecções. A 

infecção pelos vírus Influenza A e B é provavelmente a 

causa mais frequente de rabdomiólise viral, já que este pode 

condicionar destruição muscular após infecção do tecido 

muscular ou através da formação de miotoxinas. O 

diagnóstico tem como base a elevação da CKT e, enquanto 

não se estabelecer um valor de cut-off definitivo para o 

diagnóstico, muitos autores adotam o critério de aumento de 

cinco vezes o limite superior da normalidade 

(aproximadamente 1.000U/L). Uma das complicações mais 

frequentes é a injúria renal aguda (IRA), que ocorre em cerca 

de 4 a 33% dos pacientes, e pode decorrer de obstrução 

tubular pela mioglobina, toxicidade direta pelo pigmento 

heme, isquemia cortical e diminuição da permeabilidade 

glomerular pela deposição de faixas de fibrina. Desidratação, 

hipovolemia e acidose aceleram o processo. Pode haver 

ainda síndrome compartimental, arritmias cardíacas em 

decorrência das alterações eletrolíticas e coagulação 

intravascular disseminada. A partir do diagnóstico de 

rabdomiólise, o primeiro passo no tratamento é a 

hospitalização, com instituição de hidratação agressiva, 

prevenção e correção dos distúrbios eletrolíticos. 

Alcalinização da urina com bicarbonato de sódio também é 

preconizada em alguns casos. 

  


