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RESUMO

O ultrassom terapêutico (UST) é amplamente utilizado na prática clínica em diversas patologias para gerar efeitos térmicos e atérmicos.Livros 
clássicos de eletrotermoterapia trazem o uso de implantes metálicos como uma contraindicação ao uso do UST, pois poderia levar a um 
superaquecimento local com graves danos aos tecidos. No entanto, não se tem estudos exaustivos sobre o tema.Pesquisas recentes compararam 
a distribuição de aquecimento a partir de imagens termográficas de phantom de tecido ósseo em placa e cilíndrico utilizando uma frequência de 1 
MHz, e verificou-se que estes phantons podem ser utilizados em estudos sobre os efeitos térmicos de ultrassons. No entanto, os experimentos 
foram feitos à temperatura ambiente.Sendo assim, o objetivo do presente trabalho visa avançar com os resultados encontrados recentemente, 
avaliando a distribuição de temperatura, através da termografia por infravermelho, em phantoms de tecido ósseo e mole e em prótese metálica 
da epífise proximal de fêmur, imersos à temperatura próxima à fisiológica, utilizando UST.Foram utilizados dois tipos de phantoms de osso cortical 
(placa e cilíndrico - Sawbones®, USA), uma prótese metálica de epífise proximal do fêmur e um tipo de phantom de tecido mole (cubo). O 
equipamento de UST a 1 MHz, com intensidade SATA de 0,5W/cm² foi usado, sob três regimes de pulsação: contínuo, pulsado 50% e 20%.A sonda 
de ultrassom foi posicionada em contato com cada amostra, em banho maria com temperatura entre 37ºC e 38ºC, aplicado de forma estacionária 
durante 5 minutos. As amostras foram usadas independentes ou associadas com o phantom de tecido mole.Para coletar as imagens 
termográficas foi utilizada a câmera termográfica i7 (Flir® Systems Inc., USA). Nos casos dos experimentos com a presença do phantom de tecido 
mole, a imagem termográfica registrou o aquecimento tanto do phantom de baixo quanto da parte inferior do phantom de tecido mole. Um 
algoritmo para processamento das imagens baseado em intensidade foi aplicado em Matlab® R2010a para extração de parâmetros estatísticos. 
No experimento com o phantom de tecido ósseo (placa) houve um maior aquecimento no modo contínuo comparando aos modos pulsados, 
tendo uma temperatura máxima (Tmáx) de 40,8ºC e a diferença entre a temperatura inicial e máxima (ΔTmáx) de 4,1ºC. No phantom de tecido 
ósseo (cilindro), obteve-se uma Tmáx de 41,8ºC e ΔTmáx de 4,8ºC. Na prótese metálica, observou-se que a temperatura máxima foi maior em 
modo contínuo (Tmáx de 37,2ºC e ΔTmáx de -0,3ºC).No experimento Phantom placa + Phantom tecido mole, houve maior aquecimento no modo 
contínuo em ambas as interfaces, havendo um maior aquecimento na interface do Phantom de tecido mole com uma Tmáx de 41,9ºC e ΔTmáx 
4,5°C em relação ao phantom de tecido ósseo placa, com uma Tmáx de 42,5ºC e ΔTmáx de 3,9°C. No Phantom cilindro + Phantom tecido mole, foi 
observado um maior aquecimento na interface do Phantom cilindro no modo contínuo em relação aos demais modos e a interface tecido mole, 
com Tmáx de 43,1ºC e ΔTmáx de 6,6ºC. Além disso, houve também um aquecimento significativo na interface de tecido mole em modo pulsado 
50%, com uma Tmáx de 40,5ºC e ΔTmáx de 4ºC. No experimento Prótese + Phantom tecido mole, o aquecimento foi maior na interface do tecido 
mole no modo contínuo tendo uma Tmáx de 38,8ºC e ΔTmáx de 2,8ºC em relação aos demais modos e em relação à prótese. Observou-se 
também que houve aquecimento no Phantom tecido mole em regime pulsado 50% com Tmáx de 38,1ºC e 2,1ºC de ΔTmáx.Conclui-se que as 
distribuições de temperatura após a estimulação com ultrassom terapêutico, em meios com temperatura próxima à fisiológica, foram diferentes 
nos diversos materiais estudados. A prótese metálica aquece menos em comparação aos phantoms de tecido mole e ósseo. Foi observado um 
aquecimento abaixo do phantom de tecido mole, quando estimulado com o phantom ósseo ou a prótese abaixo, sugerindo que um aquecimento 
nessas regiões pode ocorrer também em pacientes.
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