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RESUMO

A rabdomiólise induzida por esforço (RIE) é uma condição fisiopatológica caracterizada pela presença de danos excessivos sobre fibras de grandes 
grupamentos musculares, que ocasionalmente evolui para insuficiência renal aguda, coagulopatia intravascular disseminada e morte. Trata-se de 
condição de alta prevalência no treinamento militar, que apesar da contribuição genética, pode ser ocasionada por influências ambientais, como 
a realização de exercício vigoroso, com elevado componente excêntrico, em indivíduos mal adaptados e expostos a clima quente e úmido com 
uso de vestimentas inadequadas, e muitas vezes na presença de traumas e desordens eletrolíticas. Neste contexto, tendo em vista que as 
complicações clínicas da RIE parecem associadas a disfunção do endotélio vascular e que ainda são desconhecidos os efeitos do exercício físico 
extenuante sobre a microcirculação, o presente estudo pretende investigar, o impacto do treinamento militar sobre a reatividade vascular 
dependente de endotélio, associando os resultados com marcadores de inflamação sistêmica e lesão muscular. Para isso, a responsividade 
microvascular a acetilcolina (ACh) ou hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO), e a densidade capilar, de 14 militares do sexo masculino entre 20 e 
25 anos, foi avaliada, através das metodologias de fluxometria laser Speckle e microscopia intravital, em conjunto com alterações nos níveis 
séricos de citocinas inflamatórias e de CK, LDH, no início e ao final das cinco semanas do curso de operações especiais da Força Aérea Brasileira 
(COE-FAB). Os resultados demonstram que o treinamento intensivo militar, reduz significativamente o fluxo (dose 6 : 61,13±13,97x 40,67±10,53 
UAP; p<0,05), e a condutância microvascular (dose 6: 0,70±0,15 x 0,47±0,10 APU/mmHg; p><0,001) em resposta a ACh, assim como o fluxo (68,27
±13,38x 61,80±10,36 UAP; p><0,05) e a condutância máxima (0,94±0,27 x 0,72±0,14 APU/ mmHg) em resposta ao HRPO, além de diminuir a 
perfusão de capilares após HRPO (Basal-Pré: 110,4±7,332/HRPO: 118,4±9,500; p ><0,05 x Basal-Pós: 112,4±8,201 /HRPO: 112,8±9,876; p=0,838), 
em fenômeno diretamente associado com a fenótipo vasoconstritor e correlacionado com a elevação significativa das citocinas pró-inflamatórias, 
Fator de Necrose Tumoral (12,68±3,45 x 26,86±2,86; p><0,05) e Interferon Gama (908,68±23 x 3649,69±121; p><0,05) e dos marcadores de lesão 
muscular CK (314,7±220,5 x 863,2±554; p><0,05) e LDH (189,1±33,7 x 233,8±39,01;p><0,05) além de aumento nos níveis séricos de cálcio (2,38±
0,08 x 9,19±1,68; p><0,05), homocisteína (8,44±3,27 x 12,35±3,69; p ><0,05) e da relação uréia-creatinina (33,3±4,41 x 38,7±7,72; p >
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