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RESUMO 

Borges RC. Associação entre a degradação muscular e a força muscular em 
pacientes que desenvolveram sepse grave e choque séptico [tese]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

INTRODUÇÂO: A sepse representa aproximadamente 25% dos pacientes 
internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e com taxas de mortalidade 
de 20 a 40%. Além disso, os pacientes sépticos podem apresentar aguda e 
tardiamente disfunções de órgãos e alterações da musculatura esquelética 
comprometendo a recuperação na UTI e, posteriormente, a sua saúde 
relacionada à qualidade de vida. Atualmente, a ultrassonografia tem 
demonstrado ser uma ferramenta capaz de avaliar a degradação da 
musculatura esquelética em pacientes críticos. Em pacientes sépticos não se 
estudou a relação de degradação muscular com testes clínicos de força 
muscular e aferições bioquímicas. OBJETIVOS: Quantificar a área de secção 
transversa do reto femoral e a força muscular a beira leito em pacientes que 
desenvolveram sepse grave e choque séptico. Avaliar associação entre a área 
de secção transversa do reto femoral e a força muscular em pacientes 
sépticos. MÉTODOS: Coorte prospectiva que avaliou 37 pacientes na UTI com 
sepse grave ou choque séptico. A medida da área de secção transversa do 
reto femoral foi realizada através da ultrassonografia no dia seguinte ao início 
da sepse e acompanhada durante a internação. Os pacientes foram 
submetidos a testes clínicos de força muscular (escala do Medical Research 
Council e a força de preensão palmar) à medida que pudessem compreender 
comandos verbais. Amostras de sangue foram coletadas para análise de 
enzimas e hormônio após a admissão no estudo e durante a internação. 
RESULTADOS: Houve um declínio da área de secção transversa do reto 
femoral de 5,1 (4,4-5,9)cm2 no 2° dia de UTI para 4,4 (3,6-5,0)cm2 e 4,3 (3,7-
5,0)cm2 na alta da UTI e na alta hospitalar, respectivamente (p<0,05). Por outro 
lado, os testes clínicos de força apresentaram um aumento na escala do 
Medical Research Council de 48,0 (36,0-56,0) pontos para 60,0 (48,0-60,0) 
pontos na alta da UTI, este aumento foi mantido até a alta hospitalar em 60,0 
(52,0-60,0) pontos (p<0,05). Em relação à força de preenssão palmar os 
pacientes apresentavam média de 42,1±21,9 % do predito no 1° dia de 
avaliação e este valor aumentou para 65,9±20,3 % do predito no dia da alta 
hospitalar (p<0,05). Houve uma associação da área de secção transversa do 
reto femoral e das avaliações clínicas de força muscular durante a 
permanência na UTI. Aumentos no escore de lesão orgânica (SOFA) no 3° dia 
e ser do sexo masculino apresentaram-se como fatores independentes para a 
degradação muscular, assim como, o SOFA do 3° dia com a fraqueza 
muscular. CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que a sepse pode levar a uma 
degradação muscular em apenas alguns dias de UTI, associada há uma 
recuperação incompleta da força muscular ao longo da internação.  Além disso, 
testes clínicos de força muscular se associaram com a degradação muscular 
durante a internação hospitalar.    
 
 



 

 

Descritores: sepse; força muscular; inflamação; ultrassonografia; unidade de 
terapia intensiva; proteólise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Borges RC. Association between muscle wasting and muscle strength in 
patients who developed severe sepsis and septic shock [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

INTRODUCTION: Sepsis represents 25% of patients in the intensive care unit 
(ICU) with mortality rate of 20 to 40%. In addition, septic patients can present 
early or lately organ dysfunction and skeletal muscles alterations that reduce 
patient recovery and compromises health-related to quality of life. Currently, 
ultrasound has been shown to be a tool capable of evaluating skeletal muscle 
degradation in critical patients. There are no studies in septic patients about the 
relation of muscle degradation with clinical tests and blood biochemistry 
analysis. OBJECTIVES: To quantify the rectus femoris cross-sectional area and 
muscle strength at the bedside in patients who developed severe sepsis and 
septic shock. To assess the association between the rectus femoris cross-
sectional area and muscle strength in septic patients. METHODS: Prospective 
cohort who evaluated 37 patients in the intensive care unit with severe sepsis or 
septic shock. The measurement of rectus femoris cross-sectional area was 
performed by ultrasonography on the day after the onset of sepsis and followed 
up during hospitalization. Patients underwent clinical tests of muscle strength 
(Medical Research Council scale and handgrip strength) as they could 
understand verbal commands. Blood samples were collected for enzyme and 
hormone analysis after admission to the study and during hospitalization. 
RESULTS: There was a decline in rectus femoris cross-sectional area from 5.1 
(4.4-5.9) cm2 on the 2nd day of ICU to 4.4 (3.6-5.0) cm2 and 4.3 (3.7-5.0) cm2 at 
ICU discharge and at hospital discharge, respectively (p<0.05). In contrast, 
strength tests showed an increase in the scale of the Medical Research Council 
from 48.0 (36.0-56.0) to 60.0 (48.0-60.0) points in ICU discharge, this increase 
was maintained until hospital discharge reaching 60.0 (52.0-60.0) points 
(p<0.05). In relation to the handgrip strength, patients presented a mean of 42.1 
± 21.9% of predicted on the 1st day of evaluation and this value increased to 
65.9 ± 20.3% of predicted on the day of hospital discharge ( p<0.05). There was 
an association between the rectus femoris cross-sectional area and clinical 
assessments of muscle strength during ICU stay. Increases in the organic 
lesion score (SOFA) on the 3rd day and being male presented as independent 
factors for muscle degradation, as well as the SOFA of the 3rd day with muscle 
weakness. CONCLUSION: The study demonstrated that sepsis can lead to 
muscle degradation in only a few days of ICU, associated with an incomplete 
recovery of muscle strength throughout hospitalization. In addition, clinical trials 
of muscle strength were associated with muscle degradation during hospital 
stay. 
 
Descriptors: sepsis; muscle strength; inflammation; ultrasonography; intensive 
care unit; proteolysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sepse é uma síndrome clínica definida pela presença de disfunção 

orgânica, ameaçadora à vida, secundária à resposta desregulada do organismo 

à infecção1,2. Esta doença representa um problema clínico de relevância em 

unidades de terapia intensiva (UTI), devido a sua morbidade, letalidade e ao 

elevado custo financeiro. Sua incidência anual tem aumentado de maneira 

preocupante nas últimas décadas, saltando de 82,7 casos a cada 100.000 

habitantes no ano de 1979 para 240,4 casos em 20003. No Brasil, a incidência 

de sepse nas UTIs também é elevada sendo de 57 casos para cada 1000 

pacientes-dia, com uma taxa de mortalidade de 52,2% nos casos mais graves4. 

Além disso, os custos diretos ao tratamento destes pacientes em UTIs, tanto do 

setor público quanto privado, são onerosos e chegam a quase 10,000 dólares5. 

O aumento na incidência e na taxa de mortalidade da sepse tem sido 

atribuído a inúmeros fatores como: 1- a maior expectativa de vida da população 

mundial; 2- aumento do número de procedimentos invasivos para diagnósticos 

e monitorização de pacientes em estado grave; 3- emergência de 

microrganismos resistentes a antibióticos; 4- o número crescente de pacientes 

imunodeprimidos, tais como, portadores de neoplasias, transplantes de órgãos, 

pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida e doenças 

debilitantes, como por exemplo, diabetes mellitus, alcoolismo e desnutrição que 

aumentam a predisposição às infecções6-11. 

Nos últimos anos, uma campanha mundial denominada “Campanha 

sobrevivendo a sepse” criada por sociedades médicas vem orientando as 

melhores evidências científicas disponíveis com o objetivo de reduzir a 



2 

 

mortalidade nos próximos anos12. Apesar dos resultados positivos obtidos até o 

momento em relação à mortalidade13, os sobreviventes podem ser 

comprometidos por disfunções na saúde relacionada à qualidade de vida 

(SRQV)14-15, declínio do estado funcional16, fraqueza e degradação muscular17-

18.  

A degradação muscular é um problema comum em pacientes sépticos, 

independentemente do suporte nutricional adequado19-22. Esta perda de massa 

muscular muitas vezes é mascarada pela retenção hídrica que pode acometer 

10-20% do próprio peso corpóreo19, dificultando sua avaliação diária na UTI. 

Nestas circunstâncias, os métodos antropométricos de avaliação da massa 

corpórea não são aplicáveis como técnicas porque assumem um estado normal 

de hidratação23. Até recentemente, os únicos métodos capazes de mensurar o 

tecido muscular magro na presença de retenção hídrica grave tem sido a 

análise in vitro por ativação com nêutrons24 ou alterações da fibra muscular 

usando biópsia muscular20,25-27. A primeira envolve o uso de radiação e 

geralmente não está disponível e a última é invasiva, necessita expertise no 

assunto e consome tempo. Além disso, ambas são usadas somente no 

ambiente de pesquisa. Diferentemente destas técnicas, o ultrassom surge 

como uma ferramenta simples capaz de avaliar a degradação muscular em 

pacientes internados na UTI.  

O ultrassom tem como vantagens ser um método prático, não invasivo, 

disponível a beira leito e produz mensurações acuradas18,28 da musculatura 

esquelética em comparação a outros métodos de imagem (tomografia e 

ressonância)28-30. Campbell et al.28 quantificaram através da ultrassonografia a 

degradação muscular em pacientes edemaciados com falência de múltiplos 
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órgãos. Os autores identificaram três locais onde a espessura do músculo 

poderia ser facilmente mensurada em pacientes inconscientes na posição 

supina e, descreveram uma taxa de degradação muscular variando de 2 a 9% 

ao dia28. Um segundo estudo utilizando o ultrassom também foi capaz de 

identificar a presença de degradação muscular em pacientes críticos 

edemaciados18. Apesar destes resultados promissores no estudo da 

degradação muscular, ainda não são conhecidos os resultados da perda de 

massa muscular visualizada pelo ultrassom sobre desfechos clínicos como a 

fraqueza muscular em estudos envolvendo seres humanos em sepse. 

A fraqueza muscular geralmente é detectada clinicamente quando os 

pacientes estão se recuperando da fase aguda da doença e ao despertarem, 

apresentam-se extremamente debilitados. Esta disfunção pode se manifestar 

desde um comprometimento leve da musculatura respiratória31 até, nos casos 

mais graves, a uma paralisia total dos membros32. Estudos clínicos aplicando 

mensurações objetivas da função muscular encontraram uma grande 

incidência de fraqueza muscular33-37. Investigações eletrofisiológicas revelam 

anormalidades neuromusculares em quase 70% dos pacientes sépticos38. Em 

modelos experimentais o declínio da força ocorreu dentro de algumas horas 

após a indução da sepse e foi rapidamente progressiva39, podendo acometer 

mais de 50% da capacidade de gerar força dos músculos respiratórios e dos 

membros40. Além disso, trabalhos mais recentes têm demonstrado que a 

fraqueza muscular pode evoluir para uma recuperação lenta e incompleta no 

decorrer de meses a anos41,42. 

A origem da fraqueza muscular é multifatorial e pode ser ocasionada pelo 

uso de fármacos43, estados hiperinsulinêmicos44, o desuso45, o stress 
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oxidativo46 e a inflamação sistêmica47 presente na sepse. Um estudo 

experimental administrando fator de necrose tumoral – alfa (FNT-α), uma 

citocina com características pró-inflamatória, observou o surgimento de 

fraqueza muscular48. Neste estudo demonstrou-se que o FNT-α diminui 

diretamente a força tetânica49 e também induz a produção de oxidantes 

capazes de mediar à degradação e aumentar a proteólise muscular50-53. Desta 

forma, estes dados experimentais corroboram o papel da inflamação sistêmica 

nas alterações musculoesqueléticas50-53. Citocinas presentes na sepse têm 

sido relacionadas ao desenvolvimento de caquexia54, através da disfunção 

endotelial levando a apoptose dos miócitos, redução da massa muscular e 

fraqueza muscular. A inflamação e outros fatores têm influência na origem da 

fraqueza muscular, contudo, não se sabe o tamanho do papel de cada um 

destes fatores isoladamente. 

Atualmente, os métodos para o diagnóstico da fraqueza muscular na UTI 

mais utilizados são: os testes neurofisiológicos especializados, os exames de 

força muscular dos membros superiores e inferiores do Medical Research 

Council (MRC) e a dinamometria através da força de preensão palmar55. Os 

testes neurofisiológicos, como a eletroneuromiografia, consomem tempo, são 

tecnicamente difíceis de serem realizados, caros e não estão disponíveis em 

todas as UTIs56,57. Por outro lado, os exames de força muscular podem ser 

feitos por diversos profissionais, são baratos e reprodutíveis. Estes exames de 

força muscular necessitam apenas que o paciente consiga compreender o 

comando do terapeuta e executem o movimento do grupo muscular avaliado55. 

Ali et al.58 demonstraram serem métodos simples e rápidos de diagnosticar a 

fraqueza entre pacientes que necessitaram de 5 dias de ventilação mecânica. 
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Pode ser utilizada ainda, como uma ferramenta para definir a paresia adquirida 

na UTI55,59,60. Contudo, nem sempre é possível de se realizar rotineiramente a 

avaliação da força muscular através da dinamometria e da escala do MRC. 

Esta dificuldade é devida às alterações do nível de consciência provocadas 

pela doença, uso de medicamentos e a falta de condições clínicas do paciente 

na fase inicial da doença. Nestas circunstâncias, o ultrassom torna-se uma 

ferramenta viável em avaliar a musculatura esquelética, mesmo nas situações 

em que os pacientes estão inconscientes ou não colaborativos. Porém, a 

relação entre a fraqueza muscular obtida em avaliações clínicas e a perda de 

massa magra detectada pela ultrassonografia61 necessita ser investigada.   

Até o momento, apenas um estudo clínico avaliou a degradação muscular 

pela ultrassonografia e as suas associações com a força muscular em 

pacientes sépticos62. Neste estudo de apenas 16 pacientes submetidos à 

ventilação mecânica por mais de 5 dias, não foram observadas associações da 

espessura da coxa com a força dos extensores de joelho e também da 

espessura do diafragma com a força muscular respiratória62. Estes resultados 

podem ter ocorrido pela característica transversal do estudo o que não 

permitiria avaliar as alterações musculares provocadas pela sepse no decorrer 

do tempo, somente os valores absolutos obtidos naquele momento. 

Diferentemente dos resultados deste estudo, em outras populações, houve 

uma correlação significativa da força muscular com as imagens obtidas pelo 

ultrassom63. Desta forma, é possível que ultrassom seja um método capaz de 

avaliar a beira leito à área de secção transversa do reto femoral em pacientes 

que desenvolveram sepse grave e choque séptico e que haja uma associação 
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entre as alterações musculares observadas pela ultrassonografia e à força 

muscular presente na sepse durante a permanência na UTI e hospitalar.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos primários  

Quantificar a área de secção transversa do reto femoral (ASTrf) em 

pacientes que desenvolveram sepse grave e choque séptico através da 

ultrassonografia durante a permanência na UTI e hospitalar; 

Avaliar associação entre ASTrf quantificada pelo ultrassom e a força 

muscular obtida à beira leito durante a permanência na UTI e hospitalar; 

 

2.2 Objetivos secundários  

Encontrar preditores clínicos associados à degradação muscular e a força 

muscular dos membros nos pacientes que desenvolveram sepse grave e 

choque séptico. 
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3. MÉTODOS  

 

Foi realizado um estudo observacional de coorte prospectivo envolvendo 

pacientes com sepse grave e choque séptico internados na UTI-Geral do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) entre junho de 

2015 a julho de 2016. Foram incluídos no estudo, todos os pacientes 

consecutivamente encaminhados a UTI com idade acima de 18 anos, de 

qualquer raça ou gênero e com diagnóstico de sepse grave ou choque séptico 

com no máximo 24 horas de evolução em outra unidade. Foram incluídos 

ainda, os pacientes internados na UTI por outras doenças e que 

desenvolveram sepse grave ou choque séptico com no máximo 48 horas após 

admissão na UTI.  

Os critérios de sepse grave foram definidos de acordo com diretrizes 

internacionais64, ou seja, sepse mais a disfunção de órgãos ou hipoperfusão de 

tecido induzida por sepse. Os critérios utilizados para determinar a sepse grave 

foram: a) a hipotensão induzida por sepse com pressão arterial sistólica (PAS) 

<90 mmHg ou pressão arterial média (PAM) <70 mmHg ou uma queda na PAS 

>40 mmHg ou menos de dois desvios padrão abaixo do normal para a idade na 

ausência de outras causas de hipotensão; b) lactato acima dos limites máximos 

normais laboratoriais; c) diurese <0,5 mL/kg/hr por mais de 2 horas apesar da 

ressuscitação volêmica adequada; d) lesão pulmonar aguda com relação 

pressão arterial de oxigênio/ fração inspirada de oxigênio (PaO2/FIO2) <250 na 

ausência de pneumonia como fonte de infecção; e) lesão pulmonar aguda com 

PaO2/FIO2 <200 na presença de pneumonia como fonte de infecção; f) 

creatinina >2,0 mg/dL; g) bilirrubina >2 mg/dL; h) contagem de plaquetas 
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<100000 mm3; i) coagulopatia (razão normalizada internacional (RNI) >1,5). 

Choque séptico foi definido, pela presença de hipotensão ou hipoperfusão 

induzida pela sepse refratária à ressuscitação volêmica e com subsequente 

necessidade de administração de agentes vasopressores. No inicio do estudo, 

informações clínicas foram obtidas, incluindo as informações necessárias para 

se tentar determinar o início do quadro infeccioso.  

Foram excluídos os pacientes com história de acidente vascular 

encefálico prévio ou atual com limitação física nos membros, doenças 

neuromusculares, pacientes que evoluíram com outros tipos de choque 

associado, lesão medular, politraumatizados com fratura nos membros, 

queimados, doentes em fase terminal com expectativa de mortalidade dentro 

de 72 horas. Foram excluídos ainda, os pacientes com tempo de permanência 

menor do que 72 horas na UTI ou aqueles que não obtivemos a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

Após termos incluídos todos os pacientes no estudo uma nova definição 

de sepse foi criada baseada no melhor entendimento dos mecanismos 

fisiopatológicos responsáveis pelas disfunções celulares e moleculares 

relacionadas à sepse e que contribuem para morbidade e mortalidade 

associadas com essa síndrome1. Nesta nova definição, ficou definido sepse 

como: a disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta 

imune desregulada a uma infecção1. Choque Séptico: sepse acompanhada por 

profundas anormalidades circulatórias e celulares/metabólicas capazes 

aumentar a mortalidade substancialmente2. Desta forma, o termo sepse grave 

foi retirado das definições de sepse. E os critérios clínicos utilizados para definir 

sepse ficaram: suspeita ou certeza de infecção e um aumento agudo de ≥2 



10 

 

pontos no escore de lesão orgânica Sepsis-related Organ Failure Assessment 

(SOFA) (anexo 1) em resposta a uma infecção. Choque Séptico: sepse mais a 

necessidade de vasopressor para elevar a pressão arterial média acima de 65 

mmHg e lactato >2 mmol/L (18 mg/dL) após reanimação volêmica adequada2. 

Todos os pacientes apresentavam os critérios mais atuais de sepse ou choque 

séptico e, com isso, puderam ser classificados tanto nas definições anteriores64 

quanto nas atuais1,2.  

Durante a permanência na UTI todos os pacientes receberam tratamento 

médico, fisioterapêutico e nutricional de acordo com as práticas preconizadas 

pela equipe multiprofissional da respectiva unidade. Os pacientes ou seus 

respectivos responsáveis foram devidamente informados do objetivo do estudo 

e, caso aceitassem participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido do Comitê de Ética em Pesquisa aprovado com registro CEP-

HU/USP:1349/14. 

 

3.1. Desenho do estudo 

Foi considerado o “dia 1” para o início do registro das variáveis clínicas 

analisadas durante o estudo, as primeiras 24 horas após a admissão na UTI ou 

as últimas 24 horas naqueles que desenvolveram sepse grave ou choque 

séptico após 48 horas da admissão na UTI. No dia seguinte (dia 2), foi iniciada 

a avaliação da ASTrf com o ultrassom sendo que as demais aconteceram nos 

dias: “4”, “6”, “alta da UTI” e “alta hospitalar”. Além disso, amostras de sangue 

venoso foram coletadas nos mesmos dias da avaliação muscular com o 

ultrassom para análise de hormônio, enzimas e vitamina. Os participantes 

foram avaliados diariamente, após a admissão no estudo, para avaliar o seu 
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estado de consciência e se já eram capazes de compreender os comandos 

verbais do examinador. Avaliações clínicas de força muscular dos membros 

superiores e inferiores foram realizadas através da escala do Medical Research 

Council e da força de preensão palmar no “primeiro dia” na qual os pacientes 

foram capazes de obedecer aos comandos do examinador e nos seguintes 

dias: “3”, “5”, “alta da UTI” e “alta hospitalar”. 

Os participantes foram avaliados diariamente, após a admissão no 

estudo, para ver se já estavam acordados e se já eram capazes de 

compreender os comandos verbais do examinador, caso isto ocorresse, foram 

submetidos às avaliações clínicas de força muscular dos membros superiores e 

inferiores através da escala do Medical Research Council e da força de 

preensão palmar.  

 

3.2. Variáveis analisadas durante estudo 

3.2.1. Variáveis clínicas  

Os dados da história clínica atual foram coletados através do prontuário 

médico, dos exames laboratoriais colhidos e dos controles feitos pela equipe de 

enfermagem de onde foram extraídas informações da UTI e de toda 

permanência hospitalar. Os seguintes dados foram coletados: idade, índice de 

massa corpórea (IMC), sexo, comorbidades, motivo da internação, Simplified 

Acute Physiology Score 3(SAPS-3)65,66, SOFA67 e os sítios de infecção 

suspeitos ou documentados. Os exames laboratoriais das primeiras 24 horas 

de UTI registrados foram: bilirrubinas totais e frações, aspartato 

aminotransferase, alanina aminotransferase, creatinina, uréia, sódio, potássio, 

lactato, gasometria arterial, glicose, hemograma, cálcio e fósforo. Além disso, 
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foi quantificado o tempo de internação na UTI e hospitalar, o tempo de 

ventilação mecânica e o número de re-intubação daqueles que necessitaram 

de suporte ventilatório invasivo. Foram coletados ainda, os dados de dias de 

lesão orgânica, dias de diálise, o uso e a dose total de corticosteroides, drogas 

vasoativas, sedativos e bloqueadores neuromusculares. 

 

3.2.2. Área de secção transversa do reto femoral  

A ASTrf foi avaliada com um ultrassom (GE Vivid 7, GE Medical Systems, 

USA) através de um transdutor linear de alta frequência (7.5 MHz) apropriado 

para análise das estruturas68, semelhante ao método utilizado por outros 

pesquisadores63,69. O transdutor foi colocado perpendicular ao longo do eixo da 

coxa no seu aspecto superior, a três quintos de distância entre a crista ilíaca 

superior e a borda superior da patela. Este foi o ponto na coxa que toda a área 

de secção transversa do reto femoral pode ser visualizada num único campo 

em todos os indivíduos, sendo que, outros músculos do grupo muscular 

quadríceps não puderem ser visualizados desta maneira. As imagens foram 

adquiridas com os indivíduos em posição supina com os membros em repouso 

em extensão de joelho após 30 minutos nesta posição. Está técnica tem 

demonstrado uma boa reprodutibilidade inter e intra-observadores63,69-70. Uma 

quantidade de gel de contato próprio para ultrassom foi aplicada para 

visualização das estruturas e para minimizar a distorção do tecido mole 

subjacente. Imagens oblíquas foram minimizadas pelo avaliador, utilizando um 

feedback visual para obter a melhor imagem da ASTrf. A visualização do fêmur 

foi utilizada para orientação das estruturas. Manobras de contração e 

relaxamento foram feitas nos pacientes capazes de realizar tais manobras para 
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delinear o septo muscular antes da aquisição da imagem. A ASTrf foi calculada 

por uma técnica planimétrica após a linha ecogênica interna do reto femoral ter 

sido delineada com um cursor móvel sobre uma imagem congelada (Figura 1). 

Para padronizar as medidas, a posição do transdutor foi demarcada com 

caneta para as medições seguintes. A área foi determinada pela média de três 

medidas com uma variação máxima de 10% entre elas. Todas as medidas 

foram realizadas por examinador não médico ao longo do estudo. Este 

examinador não médico recebeu treinamento por 6 meses de um profissional 

médico especializado em radiologia e diagnóstico por imagem com grande 

expertise em ultrassom muscular. Antes do início do estudo, foram utilizados 15 

pacientes críticos submetidos à ventilação mecânica selecionados de forma 

aleatória para determinar o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) dos dois 

examinadores. 
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Figura 1. Área de secção transversa do reto femoral pela ultrassonografia 

 
Legenda: Ultrassonografia da área de secção transversa do reto femoral em 
um dos pacientes estudados. RF=reto femoral; VL=vasto lateral; VI=vasto 
intermédio; VM=vasto medial  
 

3.2.3. Amostras de sangue  

Amostras de sangue venoso foram coletadas pelo período da manhã 

antes das refeições e com os pacientes em repouso para análise de enzimas 

(creatinoquinase (CK) e aldolase) e hormônio (vitamina D) nos mesmos dias 

das avaliações do ultrassom muscular. As amostras foram centrifugadas e o 

soro foi armazenado a -80ºC para posterior quantificação das enzimas e de 

hormônio através da técnica de enzime-linked immunoassay (ELISA- 

MyBioSource, EUA). 
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3.2.4. Avaliação diária do despertar  

Os participantes foram avaliados diariamente para verificar se estavam 

acordados e se eram capazes de compreender os comandos verbais do 

examinador. Nos indivíduos calmos e acordados (Escala de Richmond de 

Agitação-Sedação (ERAS)71 entre -1 a +1, a compreensão a comandos verbais 

foi avaliada baseada na resposta deles a 5 comandos: “Abra (feche) os seus 

olhos”; “Olhe para mim”; “Abra a boca e coloque a sua língua para fora”; “Mexa 

a cabeça” e “levante as sobrancelhas quando eu contar até cinco”. No primeiro 

dia que os pacientes responderam 3 destes comandos em 2 avaliações 

consecutivas com um intervalo de 6 horas, foi considerado o “dia 1” para 

avaliação da força muscular a beira leito. Estes métodos foram validados para 

pacientes internados em terapia intensiva55,71-72. 

 

3.2.5. Testes de força muscular  

A avaliação da força muscular, dos membros superiores e inferiores, foi 

realizada através da escala de força do MRC. Seis grupos musculares dos 

membros superiores (extensão do punho, flexão de cotovelo e abdução do 

ombro) e dos inferiores (flexão dorsal do pé, extensão do joelho e flexão de 

quadril) foram testados bilateralmente, a menos que as condições clínicas 

impedissem de realizá-los. Cada grupo muscular recebeu uma pontuação entre 

0 a 5 (0= nenhuma contração visível ou palpável; 1=contração visível e 

palpável sem movimentação do membro; 2=movimenta o membro, mas não 

vence a gravidade; 3=movimenta contra a gravidade; 4= movimenta contra 

gravidade e uma pequena resistência, 5=movimenta contra a gravidade e uma 

resistência elevada) atingindo um escore total de 60 pontos60
. 
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Imediatamente após aplicação da escala do MRC, o mesmo examinador 

realizou a dinamometria (Takei Physical Fitness Test, modelo T18–Smedley III, 

Japão) com o intuito de avaliar a força de preensão palmar. Para realização do 

teste foi solicitado ao paciente à execução de três medidas de preensão 

palmar, na posição sentada, com o membro superior dominante em flexão de 

cotovelo a 90°, adução de ombro e punho em posição neutra, sendo 

considerado para análise o maior valor das tentativas73. Antes do início do teste 

os pacientes realizaram duas tentativas para reduzir o efeito de aprendizado.  

 

3.3. Análise estatística  

Baseado em dados anteriores63 de uma população de indivíduos 

saudáveis, com uma média de área de seção transversa de reto femoral de 

4,63±1,37 cm2, utilizando o cálculo para inferência de uma média uniamostral, 

31 pacientes eram necessários para detectar uma redução de 15% na média 

da área de seção transversa do reto femoral com nível de significância de 5% e 

um poder de 80%. Além disso, resolvemos aumentar em 20% o número da 

amostra devido a perdas que poderiam ocorrer durante o estudo.  As variáveis 

quantitativas foram expressas como média e desvio padrão, exceto, em 

condições especiais que foram apresentadas em mediana (percentil25-

percentil75) e as variáveis categóricas foram apresentadas como número total 

e porcentagem, A distribuição paramétrica dos dados foi avaliada pelo teste de 

Shapiro-Wilk. Para análise da reprodutibilidade inter-observadores foi utilizado 

o Coeficiente de Correlação Intraclasse. A correlação entre a ASTrf e da força 

muscular com as demais variáveis quantitativas do estudo foi feita pela 

correlação de Spearman. Foi realizado o teste de análise de variância para um 
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fator com correção de Bonferroni para avaliação da ASTrf e da força muscular 

no decorrer do tempo. Um modelo de regressão multivariada foi realizado para 

o delta (início – final) de variação da área de seção transversa do reto femoral 

e para porcentagem do predito da força muscular de preensão palmar com as 

variáveis que apresentaram p<0,05, na análise de regressão linear univariada 

ou nas análises bivariadas. O nível de significância foi estabelecido em 5% 

(p<0,05) e a análise estatística foi calculada pelo programa estatístico SPSS 

17.0.  
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4. RESULTADOS 

 

Durante a realização do estudo, foram atendidos na UTI Geral do HU-

USP um total de 320 pacientes com diagnóstico de sepse grave ou choque 

séptico com no máximo 24 horas de evolução em outra unidade ou até 48 

horas após admissão na UTI. Destes, 274 pacientes não foram incluídos no 

estudo pelos seguintes motivos: foram a óbito com menos de 72 horas de 

internação na UTI (n=147), apresentavam outros tipos de choque associados 

(n=34), diagnóstico atual ou prévio de AVE com limitação física em um dos 

membros (n=33), fase terminal da doença (n=20), doenças neuromusculares 

(n=12) e outro motivos (n=28) (Figura 2). Um total de 37 pacientes realizaram 

todas as avaliações de força muscular e do ultrassom muscular até a alta 

hospitalar e entraram na análise estatística do estudo (Figura 2). 
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Figura 2 – Fluxograma de inclusão dos pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: UTI, unidade de terapia intensiva; AVE, acidente vascular encefálico  

 

1122, pacientes 

admitidos na UTI 

570, sem critérios de inclusão 
101, óbito <24 horas de internação na UTI 

131, tempo de internação <24 horas na UTI 

320, critérios de 

inclusão 

274, pacientes excluídos 
147, óbito <72 horas de internação na UTI 
34, outros tipos de choque associados 
33, diagnóstico atual ou prévio de AVE 
20, pacientes em fase terminal da doença 
12, doenças neuromusculares 
11, amputação atual ou prévia dos membros 
9, transferência para outro hospital 
8, recusaram participar da pesquisa 
 

 

8, evoluíram a óbito  
1, sem nível de consciência na alta hospitalar 

 

46, incluídos com ≥2 
avaliações 

musculares com o 

ultrassom  

37, realizaram todas 
as avaliações de 

força muscular e de 
ultrassom até a alta 

hospitalar 
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As características clínicas, antropométricas e as comorbidades dos 

pacientes antes da admissão na UTI estão descritas na Tabela 1. A maioria 

dos pacientes era do sexo masculino (54,1%) com idade média de 53,3±18,8 

anos. A comorbidade mais prevalente foi à hipertensão arterial sistêmica em 

48,6% de todos os casos e 29,7% dos casos eram compostos de pacientes 

cirúrgicos.  

Tabela 1 – Características clínicas e antropométricas dos pacientes antes 

da admissão na UTI 

Variáveis Pacientes (n=37) 

Idade, anos 53,3 ± 18,8 

Sexo, masculino n (%) 20 (54,1) 

Índice de massa corpórea, kg/m2            25,9 ± 6,3 

Comorbidades   

Diabetes mellitus, n (%) 10 (27,0) 

Insuficiência renal crônica, n (%) 11 (29,7) 

Hipertensão Arterial Sistêmica, n (%) 18 (48,6) 

DPOC, n (%) 11 (29,7) 

Insuficiência Cardíaca Crônica, n (%) 9 (24,3) 

Índice de Charlson 1 (0,0-3,0) 

Local de origem   

Pronto Socorro, n (%) 23 (62,2) 

Enfermaria, n (%)  6 (16,2) 

Centro Cirúrgico, n (%) 8 (21,6) 

Legenda: Valores estão apresentados como média ± desvio padrão ou 
número total dos pacientes (%), exceto, o Índice de Charlson descrito em 
mediana (percentil 25-75). DPOC= Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
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O tempo de internação hospitalar dos pacientes sépticos antes de serem 

transferidos para UTI foi de 23,0 (8,0-67,7) horas. O principal sítio de infecção 

foi o sistema respiratório. Aproximadamente, 70% dos pacientes foram 

admitidos na UTI com choque séptico e outros 3 evoluíram com choque séptico 

após a inclusão no estudo segundo as definições anteriores de sepse. De 

acordo com as novas diretrizes, 59,4% dos pacientes apresentavam choque 

séptico na admissão e 1 paciente evoluiu posteriormente. Ao todo, 62,2% dos 

pacientes necessitaram de suporte ventilatório invasivo. Destes, 4 pacientes 

foram traqueostomizados ao longo da permanência na UTI. Concentrados de 

hemácias foram administrados em aproximadamente 46% dos pacientes e 

35,1% dos pacientes realizaram diálise. As demais características clínicas dos 

pacientes na admissão na UTI ou durante a permanência hospitalar estão 

descritas na tabela 2. 
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Tabela 2 – Características clínicas dos pacientes na admissão da UTI e 

durante a permanência hospitalar 

Variáveis Pacientes (n=37) 

SAPS 3, admissão 56,4 ± 10,7 

SOFA, admissão 8,0 (6,0-12,0) 

SOFA, 48 horas 5,0 (2,0-5,0) 

SOFA, 72 horas 2,0 (0,0-2,0) 

Choque séptico na admissão*, n (%) 25 (67,6) 

Choque séptico na admissão#, n (%) 22 (59,4) 

Ventilação mecânica, n (%) 23 (62,2) 

Dias de ventilação mecânica 5,0 (1,8-8,5) 

SDRA, n (%) 6 (16,2) 

Utilizaram VNI, n (%) 28 (75,7) 

Sítio de infecção da sepse  

Respiratório 12 (32,4) 

Abdominal 11 (29,7) 

Urinário 7 (18,9) 

Outros 2 (5,4) 

Indefinido 5 (13,5) 

Dias de internação na UTI 11,6 ± 9,6 

Dias de internação hospitalar 22,9 ± 11,7 

Legenda: Valores estão apresentados como média ± desvio padrão ou número total 
dos pacientes (%), exceto, em condições especiais descrito em mediana 
(percentil25-percentil75). SAPS 3=Simplified Acute Physiology Score 3; 
SOFA=Sequential Organ Failure Assessment; VNI= Ventilação Não Invasiva; UTI= 
Unidade de Terapia Intensiva; SDRA: Síndrome do Desconforto Respiratório 
Agudo.*Definições de choque séptico segundo as diretrizes anteriores de sepse64. # 
Definições de choque séptico segundo as atuais diretrizes de sepse1,2. 
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Os pacientes apresentavam valores acima ou abaixo dos valores de 

referência nas primeiras 24 horas de UTI nos seguintes exames: glicemia 

capilar, lactato, uréia, creatinina, hemoglobina e leucócitos. Os demais exames 

laboratoriais das primeiras 24 horas de admissão na UTI estão descritos na 

tabela 3.  
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Tabela 3 – Exames laboratoriais das primeiras 24 horas de UTI  

Variáveis Pacientes (n=37) 

Glicemia, mg/dl 148,6 ± 74,5 

Sódio, mEq/L 138,7 ± 6,0 

Potássio, mEq/L 4,4 ± 0,9 

Lactato, mg/dl 15,4 (12,0-26,1) 

Tempo de protrombina, INR 1,2 (1,1-1,4) 

Plaquetas, mm3 (x100) 251,8 ± 151,9 

Fósforo, mg/dL 3,8 ± 1,5 

Bilirrubina total, mg/dL 0,5 (0,3-0,8) 

Bilirrubina direta, mg/dL 0,3 (0,1-0,6) 

Uréia, mg/dL 82,6 ± 65,2 

Creatinina, mg/dL 1,7 (0,9-4,0) 

pH 7,4 ± 0,1 

PaC02, mmHg 37,2 ± 11,9 

Pa02, mmHg 95,3 ± 36,6 

Hemoglobina, g/dL  11,0 ± 2,7 

Leucócitos, mm3 15374,3 ± 6801,5 

Troponina, ng/mL 0,06 (0,01-0,3) 

Cálcio ionizado, mg/dL 1,16 ± 0,1 

Aspartato transaminase, U/L 33,0 (20,0-56,0) 

Alanina transaminase, U/L 36,0 (22,0-52,0) 

Legenda:Valores estão apresentados como média ± desvio padrão ou mediana 
(percentil 25-75). INR=Razão Normalizada Internacional; pH=Potencial 
Hidrogeniônico; PaC02=Pressão Arterial de Gás Carbônico; Pa02=Pressão Arterial de 
Oxigênio. 
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Durante a permanência na UTI, 7,3% dos pacientes receberam 

dobutamina com uma dose total de 456,0 (238,0-674,0)mg e de propofol de 

234,0 (175,0-255,0)mg. Outros medicamentos utilizados na UTI e suas 

respectivas doses estão descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Medicamentos utilizados pelos pacientes durante a 

permanência na UTI 

Variáveis Pacientes (n=37) 

Dose total de Noradrenalina, mg/kg 0,32 (0,07-0,78) 

número de pacientes que receberam (%) 28,00 (75,67) 

Dose total de Vasopressina,unidades/kg 2,51 (1,39-4,10) 

número de pacientes que receberam (%) 4,00 (10,81) 

Dose total de Dormonid, mg/kg 6,36 (1,14-10,27) 

número de pacientes que receberam (%) 20,00 (54,05) 

Dose total de Fentanil, µcg/kg 63,88 (22,86-107,27) 

número de pacientes que receberam (%) 21,00 (56,75) 

Dose total de Cisatracurium, mg 677,07 (108,0-1183,71) 

número de pacientes que receberam (%) 4,00 (10,81) 

Dose total de hidrocortisona, mg 1470,03 (750,02-3552,53) 

número de pacientes que receberam (%) 14,00 (37,83) 

Legenda: Valores estão apresentados como número total de pacientes (%) e 
mediana (percentil25-percentil75).  
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Os pacientes apresentaram um declínio da área de secção transversa do 

reto femoral de 5,1 (4,4-5,9)cm2 no 2° dia de UTI para 4,4 (3,6-5,0) e 4,3 (3,7-

5,0) na alta da UTI e na alta hospitalar, respectivamente (p<0,05). Houve uma 

redução em torno de 15% área de secção transversa do reto femoral em 

apenas 10 dias de internação na UTI (declínio de 1,50%/dia) (figura 3A). 

 

Figura 3A. Valores absolutos da área de secção transversa do reto 
femoral 

 Legenda: Os valores apresentados representam os obtidos na avaliação da área de 
secção transversa do reto femoral através da ultrassonografia dos 37 pacientes do 
estudo. O 2° dia, 4° dia, 6° dia referem-se ao dia de internação na UTI. *p<0,05= 
comparação ao 2° dia de UTI. Para comparação da área de secção transversa ao 
longo do tempo foi utilizada análise de variância de 1 fator com comparações multiplas 
de Bonferroni. 

 

 



27 

 

Na figura 3B os valores obtidos na área de secção transversa do reto 

femoral foram divididos pelos obtidos no 2° dia de internação. Os pacientes 

apresentaram um declínio significativo a partir do 4° dia de internação (p<0,05).   

 

 
Figura 3B. Valores normalizados pelo 2° dia de internação da área de 
secção transversa do reto femoral 

 
Legenda: Os valores apresentados representam os obtidos na avaliação da área de 
secção transversa do reto femoral através da ultrassonografia dos 37 pacientes do 
estudo. Cada valor absoluto da ASTrf foi dividido pelo obtido no 2° dia de internação 
para facilitar a visualização das variações da ASTrf. O 2° dia, 4° dia, 6° dia referem-se 
ao dia de internação na UTI. *p<0,05= comparação ao 2° dia de UTI. # p<0,05= 
comparação ao 4° dia de UTI. Para comparação da área de secção transversa ao 
longo do tempo foi utilizada análise de variância de 1 fator com comparações multiplas 
de Bonferroni. 
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Na figura 4A, foi analisado separadamente a área de secção 

transversa do reto femoral dos pacientes submetidos ou não a ventilação 

mecânica ao longo do estudo. Não houve diferença entre os grupos na 

ASTrf (p>0,05) e, também, da interação entre os grupos (ventilação 

mecânica x sem ventilação mecânica) e o tempo (2° dia, alta UTI e alta 

hospitalar). Porém, houve uma redução no decorrer do tempo a partir da 

alta da UTI em comparação ao 2° dia (p<0,05). Os pacientes submetidos 

a ventilação mecânica apresentaram uma redução da área de secção 

transversa do reto femoral de aproximadamente 17,6% e naqueles sem 

ventilação mecânica de 10,0% em comparação ao 2° dia.  

Para facilitar a visualização das variações da ASTrf nos pacientes 

submetidos ou não a ventilação mecânica os valores absolutos foram 

divididos pelos obtidos no 2° dia de internação (Figura 4B). Houve 

diferença significativa entre os grupos (ventilação mecânica x sem 

ventilação mecânica) na ASTrf (p<0,05) e, também, nos tempos (2° dia, 

alta UTI e alta hospitalar). Além disso, houve diferença na interação entre 

os grupos e o tempo (p<0,05). 
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Figura 4A. Área de secção transversa do reto femoral nos pacientes 
submetidos ou não a ventilação mecânica  

Legenda: Os valores apresentados representam a área de secção transversa do reto 
femoral através da ultrassonografia ao longo do estudo nos pacientes que foram 
submetidos ou não ventilação mecanica. 2° dia= refere-se ao dia após a internação na 
UTI. Para comparação da área de secção transversa do reto femoral ao longo do 
tempo e dos grupos foi utilizada análise de variância de 2 fatores com comparações 
multiplas de Bonferroni.  
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Figura 4B. Área de secção transversa do reto femoral nos pacientes 
submetidos ou não a ventilação mecânica normalizados pelo 2° dia de 
internação  

 
Legenda: Os valores apresentados representam a área de secção transversa do reto 
femoral através da ultrassonografia ao longo do estudo nos pacientes que foram 
submetidos ou não ventilação mecanica. Cada valor absoluto da ASTrf foi dividido pelo 
obtido no 2° dia de internação para facilitar a visualização das variações da ASTrf 2° 
dia= refere-se ao dia após a internação na UTI. Para comparação da área de secção 
transversa do reto femoral ao longo do tempo e dos grupos foi utilizada análise de 
variância de 2 fatores com comparações multiplas de Bonferroni. 

 

 

O coeficiente correlação intraclasse entre os observadores para 

área de secção tranversa do reto femoral foi realizada em 15 pacientes 

internados na UTI e houve uma forte correlação com CCI de 0,966 (95% 

IC 0,901-0,989). 
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Somente um paciente não conseguiu realizar todas as avaliações de 

força muscular dos membros superiores e inferiores pela escala do MRC e da 

força de preensão palmar porque não tinha nível de consciência até a alta 

hospitalar para realização dos testes. No primeiro dia que os pacientes foram 

considerados aptos à realização dos testes de força muscular eles 

apresentavam um escore do MRC de 48,0 (36,0-56,0), com uma melhora 

significativa ao longo da internação (p<0,05) para 60,0 (48,0-60,0) e 60,0 (52,0-

60,0) na alta da UTI e hospitalar, respectivamente (figura 5). Na alta da UTI, 

25,0% dos pacientes apresentavam ainda valores indicativos de fraqueza 

muscular (<48 na escala). Não houve diferença na pontuação entre o lado 

esquerdo e o direito (p>0,05). Também não houve diferença na pontuação 

entre os grupos musculares dos membros inferiores comparada a dos 

membros superiores no decorrer da internação. 
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Figura 5. Força muscular do membros superiores e inferiores avaliada 
pela escala do Medical Research Council 

Legenda: Os valores apresentados representam a força muscular dos membros 
superiores e inferiores na avaliação do Medical Research Council. O 1° dia, 3° dia e o 
5° dia são os valores obtidos nos respectivos dias a partir do despertar. 
*p<0,05=comparação ao 1° dia; &p<0,05=comparação ao 3°dia. Para comparação da 
força muscular ao longo do tempo foi utilizada análise de variância de 1 fator com 
comparações multiplas de Bonferroni.  

 

Em relação à força muscular dos membros superiores avaliada pela força 

de preensão palmar houve um aumento de 12,0 (7,0-20,0)Kgf do primeiro dia 

da avaliação para 19,0 (14,0-26,0)Kgf até a alta da UTI, com diferença 

significativa (p<0,05) (figura 6). Quando comparado com o esperado para 

altura, sexo e o índice de massa corpórea os pacientes apresentavam força de 

preenssão palmar em média de 42,1±21,9 % do predito no 1° dia de avaliação 

e este valor aumentou para 65,9±20,3 % do predito no dia da alta hospitalar.  
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Figura 6. Força muscular do membros superiores avaliada pela preensão 
palmar  

Legenda: Os valores apresentados representam a força muscular dos membros 
superiores através da força de preensão palmar. O 1° dia, 3° dia e o 5° dia são os 
valores obtidos nos respectivos dias a partir do despertar. *p<0,05= comparação ao 1° 
dia. Para comparação da força muscular ao longo do tempo foi utilizada análise de 
variância de 1 fator com comparações multiplas de Bonferroni.  
 

 

No dia da alta da UTI houve uma correlação positiva moderada (r=0,56; 

p<0,05) entre área de secção transversa do reto femoral e a força de preensão 

palmar (figura 7). Esta associação se manteve significativa até a alta hospitalar 

com r=0,57 e p<0,001. Verificou-se uma associação entre força muscular pelo 

MRC com a área de secção transversa do reto femoral na alta da UTI, 

apresentando  uma correlação significativa (r=0,50; p=0,002). 
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Figura 7. Correlação linear entre a área de secção transversa do reto 
femoral e a força de preensão palmar na alta da UTI 

 
Legenda: Os valores apresentados representam os obtidos no dia da alta da uti na 
avaliação da área de secção transversa do reto femoral e na força de preensão 
palmar. 
 

 

Na análise quantitativa da aldolase e da creatinoquinase, não houve 

alterações significativas (p>0,05)  nos períodos analisado do estudo, ver figura 

8 e 9, respectivamente. Não houve associação da aldolase e da 

creatinoquinase com a força muscular ou a área de secção transversa do reto 

femoral em nenhum momento do estudo. 
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Figura 8. Aldolase analisada dos pacientes durante a internação  

 
Legenda: Os valores apresentados representam os obtidos na quantificação da 
aldolase dos 37 pacientes do estudo. O 2° dia, 4° dia, 6° dia referem-se ao dia de 
internação na UTI. Não houve diferença significativa durante a internação (p>0,05). 
Para comparação da aldolase ao longo do tempo foi utilizada análise de variância de 1 
fator com comparações multiplas de Bonferroni. 
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Figura 9. Creatinoquinase analisada dos pacientes durante a internação 

 
Legenda: Os valores apresentados representam os obtidos na quantificação da 
creatinoquinase dos 37 pacientes do estudo. O 2° dia, 4° dia, 6° dia referem-se ao dia 
de internação na UTI. Não houve diferença significativa durante a internação (p>0,05). 
Para comparação da creatinoquinase ao longo do tempo foi utilizada análise de 
variância de 1 fator com comparações multiplas de Bonferroni. 
 

 

Na análise quantitativa da vitamina D houve um aumento significativo no 

dia da alta da UTI e da alta hospitalar em comparação ao 2° dia de internação 

na UTI (figura 10). Houve uma associação positiva da vitamina D no 2° dia de 

UTI e da força de preensão palmar na alta da UTI (r=0,42; p<0,05) sem 

associção com a ASTrf no dia alta da UTI (r=0,24;p>0,05). 
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Figura 10. Vitamina D analisada dos pacientes durante a internação 

 
Legenda: Os valores apresentados representam os obtidos na quantificação da 
vitamina D dos 37 pacientes do estudo. O 2° dia, 4° dia, 6° dia referem-se ao dia de 
internação na UTI.*p<0,05 em comparação ao 2° dia de internação na UTI. Para 
comparação da vitamina D ao longo do tempo foi utilizada análise de variância de 1 
fator com comparações multiplas de Bonferroni. 

 

 

As variáveis associadas (p<0,05) na análise de regressão univariada ou 

na análise bivariada com o delta de variação (2° dia – alta da UTI) da área de 

secção transversa do reto femoral ou com a força de preensão palmar 

(porcentagem do predito na alta da UTI) foram analisadas em um modelo de 

regressão multivariada (tabela 5). Houve uma associação independente do 

sexo e do escore SOFA do 3° dia com o delta de variação da área de seção 

transversa entre o 2° dia e a alta da UTI, ou seja, pacientes do sexo masculino 

e um aumento do escore SOFA no 3° dia tem uma chance maior de perda da 
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área de secção transversa do reto femoral até a alta da UTI. Houve uma 

associação independente na análise de regressão multivariada do SOFA do 3° 

dia com a porcentagem do predito na força de preensão palmar no dia da alta 

da UTI.  
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Tabela 5 – Análise de regressão multivariada das variáveis clínicas analisadas durante o estudo 

Modelo B T p 95% IC 

ASTrf (Δ=2° dia - ICU)     

Constante 0,549 3,120 0,004 0,189 0,909 

Gênero, feminino -0,337 -2,371 0,025* -0,628 -0,046 

Corticosteróides 0,140 0,976 0,337 -0,154 0,435 

Ventilação mecânica 0,151 0,916 0,367 -0,186 0,488 

SOFA, 3° dia 0,038 2,137 0,041* 0,002 0,075 

Dias de UTI  0,005 0,417 0,680 -0,018 0,027 

% predito da força de preensão palmar (alta da UTI)     

Constante 75,434 4,690 0,000 42,536 108,332 

Vitamina D, 2° dia 0,136 1,515 0,141 -0,048 0,320 

Ventilação Mecânica -5,365 -0,798 0,432 -19,124 8,394 

SOFA, 3° dia -2,267 -2,862 0,008* -3,888 -0,647 

SAPS3 -0,124 -0,457 0,651 -0,681 0,433 

Dias de UTI 0,107 0,237 0,815 -0,816 1,030 

ASTrf= Área de Secção Transversa do Reto Femoral; UTI= Unidade de Terapia Intensiva; SAPS 3=Simplified Acute 
Physiology Score 3; SOFA=Sequential Organ Failure Assessment; *p<0.05. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo demonstrou que os pacientes transferidos para UTI por sepse 

grave ou choque séptico tem degradação muscular em curto prazo, 

independentemente de terem sido ou não submetidos à ventilação mecânica. A 

força muscular manteve-se com valores abaixo do previsto até o dia da alta 

hospitalar, apesar dos pacientes apresentarem uma recuperação gradual 

durante a internação. Houve uma associação da massa muscular e das 

avaliações clínicas de força muscular durante a permanência na UTI. Por 

último, um escore elevado de lesão orgânica no 3° dia e ser do sexo masculino 

apresentam uma associação maior para o declínio da ASTrf, assim como, do 

SOFA do 3° dia com a fraqueza muscular.  

 Os resultados demonstraram que os pacientes sépticos apresentaram 

uma taxa média de degradação muscular de 1,5% ao dia durante a 

permanência na UTI, sendo mais evidente nos pacientes em ventilação 

mecânica quando comparado a aqueles sem ventilação mecânica (1,75% x 

1,0% ao dia). Estes valores de degradação estão próximos aos obtidos por 

outros autores18 na qual observaram um declínio de 1,6% (variação de 0,2–

5,7%) ao dia em 48 pacientes críticos. Puthucheary et al.74 em 2013, publicou 

um estudo sobre degradação muscular em pacientes críticos submetidos a 

ventilação mecânica por mais de 48 horas e encontraram uma redução 

significativa do dia 1 para o dia 7 (-12,5%; p=0,002) e que continuou a cair até 

o dia 10 (-17,7%; p<0,001). Em pacientes com falência de múltiplos órgãos, foi 

identificada uma taxa de degradação muscular muito maior chegando até 6% 

ao dia28. Nos pacientes sépticos, um estudo transversal demonstrou valores 
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próximos a 58% dos obtidos em indivíduos saudáveis62. Em nosso estudo, não 

houve nenhuma restrição a inclusão dos pacientes em relação à ventilação 

mecânica, contrastando com a literatura que incluiu somente pacientes 

submetidos à ventilação mecânica18,74. Esta diferença de abordagem poderia 

subestimar a taxa de degradação muscular em comparação aos demais 

estudos, contudo isto não aconteceu. Este racional vem de modelos 

animais75,76 que permitiram separar a sepse de outros fatores de risco, por 

exemplo, ventilação mecânica e a ausência de contração muscular. Nestes 

estudos não foi possível demonstrar atrofia muscular na ausência de ventilação 

mecânica. No entanto, em humanos a degradação pode ocorrer pela ampla 

variedade de condições ligadas a UTI como o imobilismo, hiperglicemia, o uso 

de corticosteróides e outros fatores contribuintes a atrofia muscular. Conforme 

demonstrado em outros estudos, a presença e a persistência da sepse tem um 

papel central em ocasionar a degradação muscular72,77.  

 O exato mecanismo da perda de massa muscular permanece 

desconhecido19,20,22. Estudos que examinaram as alterações na composição e 

na massa corpórea nestes pacientes observaram uma perda de massa magra 

e de proteínas19,20,22. A musculatura esquelética é considerada um reservatório 

de proteínas que podem ser alvo de proteólise e atrofia, principalmente, das 

fibras do tipo II78. Streat et al.19 identificaram uma perda significativa de 12,5% 

da quantidade de proteína corporal total em pacientes com choque séptico. Isto 

também foi observado por outros autores onde houve uma redução de 13% da 

quantidade de proteínas em apenas três semanas79. Em pacientes críticos a 

síntese de proteínas musculares pode ser suprimida a níveis equivalentes a 

estados de jejum no primeiro dia da doença. Posteriormente se elevando, mas 
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mantendo um estado de catabolismo muscular durante a permanência na UTI, 

independente do suporte nutricional e farmacológico oferecido74. 

 

5.1. Aferição da área de secção transversa do reto femoral 

 A escolha do músculo reto femoral para avaliação da degradação 

muscular foi feita porque ele é: 1) um músculo facilmente acessível63; 2) 

utilizado em estudos de ultrassonografia dentro do ambiente de terapia 

intensiva61 e 3) correlacionou-se bem com as avaliações clínicas de força 

muscular em outras populações63. Ele é um dos quatro músculos que 

compõem o músculo quadríceps junto com o vasto lateral, vasto intermédio e o 

vasto medial. O reto femoral tem sido utilizado há alguns anos como uma 

representação do quadríceps em estudos de imagem da musculatura 

esquelética em humanos61,63,74,80. No entanto, a ASTrf constitui apenas 10% da 

área de secção transversa total do músculo quadríceps81. Apesar de 

representar somente uma pequena parte do músculo quadríceps total, os 

demais músculos do quadríceps podem sofrer degradação muscular de forma 

similar as observadas no reto femoral. De fato, isto foi observado em estudos 

sobre perdas musculares relacionadas ao envelhecimento81, onde a proporção 

da área de secção transversa do reto femoral em relação ao quadríceps total 

foi semelhante entre jovens e idosos de ambos os sexos. Por isso, optamos por 

utilizar o reto femoral para representar as modificações sofridas pela 

musculatura esquelética dos membros inferiores durante a fase crítica da 

doença.  
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5.2. Fraqueza muscular na sepse 

 A sepse leva a degradação muscular e também uma perda da força 

muscular. No primeiro dia da avaliação da força muscular os pacientes 

apresentavam valores próximos a 42% do previsto na força de preensão 

palmar. Eikermann et al.34 encontraram uma redução em torno de 30% da força 

muscular esquelética em pacientes sépticos em comparação a controles. 

Outros autores demonstraram ainda, através de medidas eletrofisiológicas, 

uma fraqueza distal dos membros38. Esta fraqueza também pode ser verificada 

com a escala do MRC, onde 25% dos atuais pacientes apresentavam sinais de 

fraqueza muscular (MRC <48) no dia da alta da UTI. Estes valores são 

similares (25,3%) aos obtidos em um estudo sobre fraqueza muscular adquirida 

na UTI72. Estes dados são preocupantes porque uma pontuação <48 está 

associada a piores resultados clínicos, sendo considerada um preditor 

independente de desmame prolongado, dias de UTI e de internação 

hospitalar17, 82. 

 A fraqueza muscular pode ser transitória ou permanente. No estudo, os 

pacientes apresentaram uma recuperação gradual da força de preensão 

palmar com valores iniciando em 42,1% do predito chegando a quase 60% do 

predito ao final da hospitalização. Esta recuperação gradual da força foi 

observada anteriormente em pacientes sépticos do momento da alta hospitalar 

até 3 meses após a internação83. Em pacientes críticos, a fraqueza muscular 

apresentou uma recuperação dentro de 12 meses84. Por outro lado, naqueles 

com fraqueza acima deste período, foi observado um declínio substancial da 

função física e da saúde relacionada à qualidade de vida84. As causas para 

estas disfunções musculares a curto e longo prazo têm sido atribuídas a 
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diversos fatores que vão desde a diminuição da excitabilidade da membrana, 

lesão da membrana sarcolemal, alteração da homeostase do cálcio, aumento 

da degradação proteica, redução da síntese proteica e a inflamação 

sistêmica46. Independentemente da causa, estes resultados trazem 

informações prognósticas a respeito da recuperação física após a sepse e, 

permite um direcionamento para novos estudos sobre reabilitação precoce ou 

pós-internação em melhorar as complicações físicas provocadas pela sepse.  

 Durante o estudo houve uma recuperação da força muscular e um 

declínio da ASTrf. É importante realçar que a avaliação da força muscular 

começou a ser realizada a partir do despertar dos pacientes, diferentemente da 

ASTrf, que ocorreu já no 2° dia de internação na UTI. Desta forma, as 

avaliações podem ter ocorrido em fases distintas da doença, isto é, a ASTrf 

abrangendo todo o período de internação e a medida de força do despertar até 

a alta hospitalar. As alterações da força e da degradação evoluíram de formas 

distintas. É importante entender que a força muscular é dependente de dois 

fatores: força muscular gerada por uma quantidade de massa muscular e a 

massa muscular total. Estes fatores representam dois aspectos distintos da 

função muscular e podem alterar a força muscular independentemente uma da 

outra. A degradação muscular pode ocorrer sem produzir mudanças na 

geração de força específica do músculo. Por exemplo, em um modelo de 

privação nutricional prolongada, Lewis et al.85 demonstraram que a massa total 

do diafragma foi reduzida em 50%, mas a força específica do diafragma a 

geração permaneceu normal. Além disso, Le Bourdelles et al.86 demonstraram 

que após 48 horas de ventilação mecânica, a massa muscular dos membros 

reduziu-se significativamente sem reduções concomitantes na geração de força 
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específica do músculo do membro. Portanto, embora reduções de força e 

perda de massa muscular possam ocorram simultaneamente, é importante 

entender que as reduções na geração de força específica de músculo podem 

existir na ausência de atrofia e a atrofia pode ocorrer sem reduzir a geração de 

força específica do músculo. Do mesmo modo, o aumento da massa muscular 

não necessariamente melhora a geração de força específica do músculo, como 

demonstrado em estudos experimentais87. 

 

5.3. Fatores associados à degradação muscular 

 Aumentos no escore de lesão orgânica (SOFA) no 3° dia e o sexo 

demonstraram serem fatores de risco para um declínio mais acentuado da 

ASTrf. Em um recente estudo estes achados também foram observados entre 

lesão orgânica e as alterações no reto femoral74. A literatura relata que os 

pacientes com lesão em mais de um órgão tiveram um declínio mais acentuado 

da ASTrf quando comparado a pacientes com lesão em um único órgão no dia 

3 (−8,7% vs −1,8%; p=0.03) e no dia 7 (−15,7% vs −3.0%; p<0,001), 

respectivamente. Além disso, as alterações também foram maiores naqueles 

com 4 ou mais lesões orgânicas do que naqueles com 2 ou 3 lesões orgânicas 

(−20,3% vs −13,9%; p<0,001)74. Conforme demonstrado anteriormente, é 

possível que os pacientes com falência de múltiplos órgãos experimentem 

maiores distúrbios fisiológicos envolvidos na patogênese da degradação 

muscular88. Outro fator de risco apontado em nosso estudo para o declínio da 

ASTrf  foi o sexo masculino. Estes achados podem ser justificados pelos 

resultados apresentados anteriormente por Reid et al.18, no qual os pacientes 

com maior massa muscular perderam em um ritmo mais rápido do que os 
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demais. Em geral, os pacientes do sexo masculino apresentam maior massa 

muscular em comparação às mulheres.  É impossível saber, se as pacientes do 

sexo feminino em nosso estudo tinham perdido massa muscular antes da 

admissão no estudo. Dados a partir de biópsias musculares em série sugerem 

uma perda mais acentuada nos primeiros dias25, no entanto, a inclusão dos 

pacientes em nosso estudo ocorreu de forma semelhante em ambos os sexos 

o que não justificaria essa afirmação.  

 

5.4. Aferições clínicas da força muscular e suas associações 

 Atualmente tem sido discutida a capacidade dos testes, dinamometria e a 

escala do MRC, em avaliar a força muscular dentro do ambiente de UTI89. Isto 

ocorre pela necessidade de esforços máximos dos pacientes e pela 

incapacidade de cooperação na fase inicial da doença devido às condições 

clínicas e ao tratamento medicamentoso. No estudo, optou-se por realizar os 

testes nos pacientes a partir da estabilização clínica e em condições de 

cooperar. Estas estratégias foram utilizadas em outros estudos com sucesso 

durante a avaliação da força muscular em UTI58,72. Em nosso estudo um 

paciente não conseguiu realizar a avaliação da força pela escala do MRC e a 

dinamometria nos cinco momentos das avaliações por alteração do nível de 

consciência. Isto representou menos de 3% do total das avalições. Desta 

forma, estes testes mostram-se factíveis e capazes de serem aplicados 

rotineiramente no ambiente hospitalar pelo tempo e praticidade em sua 

realização. 

 As medidas da ASTrf podem ser utilizadas como uma ferramenta de 

avaliação indireta da força muscular em pacientes sépticos  mesmo durante 
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estados de inconsciência e de instabilidade clínica. No estudo, a ASTrf 

correlacionou-se com as avaliações clínicas de força muscular na alta da UTI. 

Em outras populações a ASTrf foi significativamente correlacionada com a 

força de contração isométrica voluntária máxima em indivíduos saudáveis 

(r=0,80, p<0,001) e pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica (r=0,78, 

p<0,001)63. Em pacientes sépticos foi demonstrada uma associação da 

espessura muscular com a força muscular dos membros superiores62. Além 

disso, outro exame de imagem, a tomografia, também demonstrou uma 

associação entre a massa e a força muscular90. Desta forma, a avaliação da 

ASTrf feita pelo ultrassom pode nortear estratégias para combater a perda de 

massa muscular e a fraqueza provocada pela sepse desde os estágios iniciais 

da doença.  

 

5.5. Marcadores bioquímicos  

 Em nosso estudo houve uma correlação positiva da vitamina D com a 

força muscular no dia da alta da UTI. A vitamina D é um hormônio que tem um 

papel chave sobre o cálcio, o balanço do fosfato e nas estruturas ósseas91,92. 

Outras funções da vitamina D ocorrem na musculatura esquelética envolvendo 

o transporte de cálcio e a síntese protéica93,94. A deficiência de vitamina D tem 

sido relacionada à diminuição da força e da massa muscular95,96, com prejuízo 

do equilíbrio e aumento da incidência de quedas97. Visser et al.96 

demonstraram uma diminuição da força e da massa muscular apendicular em 

pacientes com níveis séricos menores do que 25 nmol/L. Dhanwal et al98 

também observou uma correlação positiva da vitamina D com a força de 

preensão palmar, semelhante aos nossos resultados. Atualmente, alguns 
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estudos tem utilizado a suplementação de vitamina D a médio e longo prazo 

com o intuito de melhorar a força muscular e resultados favoráveis têm sido 

obtidos99,100. No entanto, pouco se sabe sobre seus efeitos em curto prazo na 

força muscular em pacientes sépticos internados em UTI.  

 A creatinoquinase e a aldolase não se alteraram de forma significativa 

durante a internação e não apresentaram associação com a massa ou a força 

muscular. Estas enzimas tem papel na produção de energia para o 

metabolismo muscular e aumentam seus níveis na presença de lesão muscular 

em alguns estados patológicos101,102. Estudos com biópsias têm demonstrado 

degeneração axonal de fibras sensitivas e motoras e necrose de fibras 

musculares em pacientes com fraqueza muscular adquirida na UTI103 e, 

mesmo assim, a creatinoquinase e a aldolase não foram capazes de detectar 

lesão muscular no estudo. Anteriormente, níveis normais de creatinoquinase ou 

ausência de alterações no decorrer do tempo foram observados em pacientes 

com processos miopáticos desenvolvidos durante a permanência na UTI104,105. 

Portanto, a sensibilidade destas enzimas em detectar lesão muscular em 

pacientes de UTI pode ser limitada.  

Este estudo tem algumas limitações. Primeiro, os testes de força de 

preensão palmar e a escala do MRC utilizados no estudo são dependentes da 

motivação do paciente, limitação pertinente a todo estudo que avalie força 

muscular em pacientes críticos. No entanto, tentamos minimizar estes efeitos 

considerando aptos a realizar o teste somente os pacientes que passaram na 

avaliação diária do despertar. Segundo: devido à gravidade e a velocidade de 

instalação da doença nós não podíamos obter as mensurações de força 

muscular e da ASTrf antes da entrada na UTI e assim determinar a magnitude 
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das alterações provocadas pela sepse. No entanto, usamos dados normativos 

para população em geral no teste de força de preensão palmar. Terceiro: não 

conseguimos avaliar os efeitos das intervenções físicas realizadas durante o 

período intra-hospitalar sobre o processo de recuperação destes pacientes. 

Quarto: os nossos resultados não podem ser generalizados para toda 

população sobrevivente de UTI, somente para aqueles encaminhados por 

sepse grave ou choque séptico.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados do presente estudo permitem concluir: 1) Os pacientes 

sépticos encaminhados a UTI apresentaram uma morbidade física substancial 

até a alta hospitalar, demonstrada pelo declínio da área de secção transversa 

do reto femoral; 2) Durante a internação houve uma recuperação da força 

muscular nos pacientes sobreviventes de sepse, mas ainda com valores abaixo 

do esperado; 3) Houve associação entre a degradação muscular e os testes 

clínicos de força e 4) O escore de lesão orgânica associou-se com a 

degradação muscular e a fraqueza muscular, assim como o sexo sobre a 

degradação muscular nos sobreviventes de sepse. 
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7. ANEXO 

Anexo 1. Escore de lesão orgânica SOFA 
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