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RESUMO

A Fisioterapia faz uso do ultrassom terapêutico (UST) na prática clínica para tratar diversas patologias, devido a seus efeitos tanto térmicos quanto 
atérmicos (mecânicos). Livros clássicos de eletrotermoterapia apresentam os efeitos do ultrassom nos tecidos, mas o conhecimento da 
propagação do ultrassom e de seu efeito térmico nos diversos tecidos ainda necessitam de maiores avanços. Uma pesquisa recente apresentou a 
distribuição de aquecimento a partir de imagens termográficas de phantoms de tecido ósseo em placa e cilíndrico, e observou-se aumentos 
consideráveis na temperatura, principalmente no modo contínuo. Contudo, o experimento foi realizado com a sonda em contato com as 
amostras, em temperatura ambiente. Este trabalho tem como objetivo avançar com os resultados encontrados recentemente, avaliando a 
distribuição de temperatura, através da termografia, em phantoms de tecido ósseo, imersos em água à temperatura próxima à fisiológica, 
utilizando UST. Foram utilizados três phantoms de osso cortical: em placa, com espessura de 4 mm, e dois cilíndricos, com espessuras de 2,5 mm 
e 5 mm (Sawbones®, USA). O equipamento de UST gerou ondas a 1 MHz, com intensidade SATA de 0,5W/cm², sob dois regimes de pulsação: 
contínuo – C e pulsado - P50%. A distância entre amostra e a sonda de ultrassom foi posicionada a 50 mm do phantom em placa, e 25 mm das 
amostras de cilindros, em banho-maria com temperatura entre 36,5ºC – 37,5°C, aplicado de forma estacionária durante 5 minutos. Para coletar 
as imagens termográficas foi utilizada a câmera termográfica i7 (Flir® Systems Inc., USA). Foram feitas cinco repetições de cada situação 
experimental. Um algoritmo para processamento das imagens baseado em intensidade foi aplicado em Matlab® R2010a para extração de 
parâmetros estatísticos como temperatura média (Tmédia), desvio-padrão e temperatura máxima (Tmáx). O teste de Wilcoxon foi usado para 
verificar diferença significativa entre as amostras e os modos de pulsação. Para o phantom placa, obteve-se Tmédia = 39,6 ± 0,5°C e Tmáx = 41,3 ± 
0,9°C (contínuo) e Tmédia = 36,7 ± 1,3°C e Tmáx = 37,1 ± 1,2°C (pulsado). Para o phantom cilíndrico mais espesso, obteve-se Tmédia = 39,7 ± 1,0°C 
e Tmáx = 41,6 ± 1,1°C (contínuo) e Tmédia = 38,5 ± 1,6°C e Tmáx = 39,9 ± 2,0°C (pulsado). Para o phantom cilíndrico menos espesso, obteve-se 
Tmédia = 39,7 ± 1,0°C e Tmáx = 41,6 ± 1,1°C (contínuo) e Tmédia = 36,3 ± 0,7°C e Tmáx = 36,9 ± 0,7°C (pulsado). Não houveram diferenças 
significativas entre os resultados nos três phantoms e dois regimes de pulsação (p > 0,05). Pode-se observar que as temperaturas medidas no 
phantom cilíndrico mais espesso foram ligeiramente maiores do que as na placa, e estas maiores do que o phantom cilíndrico menos espesso. No 
entanto, talvez pelo fato de terem sido feitas poucas repetições, não houveram diferenças significativas. Outro fator importante é que ao se 
realizar o experimento em temperatura controlada, em um banho-maria, as temperaturas não se elevaram tanto quanto em estudos realizados 
anteriormente, mostrando que provavelmente os modos pulsados realmente não levem a aumentos consideráveis na temperatura tecidual. 
Importante salientar que outras intensidades e maiores tempos de estimulação deverão ser testados para se trazer mais informações sobre esse 
tema.
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