
Introdução 

Resultados

O método proposto apresentou uma forte correlação entre o US e a TC para

avaliação da qualidade muscular.

Conclusão

O estudo, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do HUCFF (CAAE:

28416020.2.0000.5257), foi composto por onze participantes, de ambos os

sexos, maiores de 18 anos e que estavam em acompanhamento

ambulatorial no HUCFF.

As imagens de US do RF e de TC adquiridas de cada paciente foram

previamente segmentadas, o US em um software desenvolvido na

linguagem MATLAB e a TC no 3DSlicer.

No US duas regiões de interesse foram segmentadas, o RF e o tecido

adiposo subcutâneo. O percentual muscular do RF foi definido como sendo

o somatório dos pixels excluindo os valores com ecogenicidade maior que o

valor médio acrescido de um desvio padrão do tecido adiposo. O percentual

foi obtido dividindo o valor encontrado pelo somatório total de pixels no RF

(Figura 1).

O percentual de massa muscular na TC na região de L3 foi definido como

sendo a área total segmentada dividida pelo somatório total dos voxels do

intervalo -29 até +150 Unidades Hounsfield (HU)5 (Figura 2).

Um teste de correlação de Person foi utilizado para verificar a

correspondência entre os percentuais encontrados nos dados do US e TC.
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O percentual de massa muscular do reto femoral por US mostrou ter uma

forte correlação com o percentual de massa muscular na região de L3 por

TC (r = 0.87, p < 0.01) (Figura 3).

Figura 3. Correlação entre os percentuais encontrados na avaliação da qualidade
muscular pelo US e pela TC.
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Avaliar o percentual de massa muscular do reto femoral (RF) obtida

pelo US correlacionando com o percentual de massa muscular na

região de L3 obtida por tomografia computadorizada (TC) de pacientes

ambulatoriais.

Objetivo 

Alterações na qualidade muscular refere-se as modificações que

ocorrem a nível micro e macroscópico na estrutura e composição

muscular. De acordo com a última revisão do Consenso Europeu

(2018), indivíduos com sarcopenia podem apresentar redução da

qualidade muscular concomitante à redução da força muscular, tendo

aparentemente a quantidade de tecido muscular preservada1. Isso

ocorre devido a um estado metabólico anormal simultâneo ao processo

depletivo que pode mascarar a sarcopenia, o aumento da deposição de

gordura no músculo2.

No ultrassom (US), cada tecido possui um padrão de ecogenicidade,

o músculo saudável reflete uma imagem hipoecóica (representada por

tonalidades escuras), enquanto que alterações na qualidade muscular

irá refletir uma imagem hiperecóica (representada por tonalidades

claras)3,4. O US, é um instrumento que tem sido amplamente utilizado

em pesquisas para avaliar a qualidade muscular e se mostra uma

ferramenta viável para a prática clínica1. Contudo, mais estudos são

necessários para que valores de ecogenicidade sejam normatizados.

Figura 1. Ultrassom muscular no terço distal da distância entre a espinha
ilíaca ântero superior e a base da patela. Na figura 1A, observamos o tecido
adiposo subcutâneo (TAS), o músculo reto femoral (RF), o músculo vasto
intermédio (VI) e o osso fêmur (F). Na figura 1B, em verde, temos a
segmentação do TAS e na figura 1C, em vermelho, temos a segmentação do
RF. Na figura 1D, em azul, temos o RF resultante do somatório dos pixels
excluindo os valores com ecogenicidade maior que o valor médio acrescido
de um desvio padrão do tecido adiposo.

Figura 2. Tomografia Computadorizada de abdômen. Na figura A, observamos a
região na altura da terceira vértebra lombar (L3). Na figura B, em vermelho,
observamos a segmentação dos músculos localizados na região de L3. Na figura C,
temos em vermelho a área muscular dentro dos valores de -29 a +150 HU,
excluindo as áreas correspondentes ao tecido adiposo.
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