
E-mail para contato: christiano.machado@estacio.br IES: UNESA

Autor(es) Isabela de Paula Dias; Melissa Fabrício de Oliveira; Stephanie Pascoal de Miranda; Dayse dos Santos Bastos; Christiano 
Bittencourt Machado

Palavra(s) Chave(s): Ultrassom. Osso. Tempo de vôo. Phantom. Ultrassom quantitativo.

Título: COMPARAÇÃO DO TEMPO DE VOO DO ULTRASSOM ENTRE PHANTOM E AMOSTRAS DE OSSO CORTICAL BOVINO IN 
VITRO

Curso: Fisioterapia

Saúde

RESUMO

O Ultrassom Quantitativo (QUS - Quantitative Ultrasound) vem sendo investigado como um conjunto de técnicas para se caracterizar tecidos 
biológicos, com a quantificação de parâmetros ultrassonoros, como velocidade de propagação e retroespalhamento, em uma tentativa de 
superar o alto grau de subjetividade da análise de imagens pelos especialistas em ultrassonografia. Apesar de duas décadas de publicações na 
área, não se tem ainda evidências científicas robustas para justificar sua utilização na clínica. Phantoms são materiais que tentam mimetizar as 
características de diversos tecidos biológicos. Os phantoms comercialmente disponíveis mais usados para ossos são os fabricados pela empresa 
Sawbones®. Sendo assim, o presente projeto visa comparar o tempo de voo (TOF – time-of-flight) do ultrassom entre o phantom e amostras de 
osso cortical bovino in vitro. As amostras foram dez cortes transversais da diáfise de um fêmur bovino, além de um phantom de osso cortical em 
bloco da Sawbones®. Dois transdutores de 1 MHz (Olympus®) foram usados para coletar sinais de ultrassom em transmissão longitudinal: um 
emissor, acoplado a um gerador de funções (Tektroniks®) para produzir um pulso gaussiano de 1 MHz, 3 ciclos de senóides, e um receptor 
acoplado a um osciloscópio digital (Tektroniks®), para visualização do sinal e posterior armazenamento em um computador. Um total de sessenta 
sinais para cada amostra foram coletados, para se avaliar a repetibilidade do método: trinta sinais sem a amostra (sinal de referência) e trinta 
sinais com a amostra posicionada entre os transdutores. Um algoritmo em Matlab® foi elaborado para processar os sinais recebidos, estimando 
dessa forma a diferença do TOF (ΔTOF) entre o sinal da amostra e da referência. Para análise estatística, foi usado o one-way ANOVA (α = 0,05) 
para testar a hipótese nula de que os valores de ΔTOF médios entre as amostras são iguais, seguido do teste de Tukey. Foi observado um ΔTOF = 
1,40 ± 0,06 µs para o phantom, e uma média de ΔTOF = 3,64 ± 0,63 µs para as amostras ósseas. Ao realizar o teste estatístico, observaram-se 
diferenças significativas entre os ΔTOF do phantom em relação ao do osso, assim como entre algumas amostras ósseas (p < 0,001). De acordo 
com a literatura, a velocidade longitudinal de propagação do ultrassom nesses phantoms (v = 3.300 m/s) é menor do que em amostras ósseas (v = 
4.200 m/s), corroborando o resultado obtido. Sabe-se também que existe uma grande variação nas medidas de parâmetros ultrassônicos, 
dependendo da região do osso onde se coleta os sinais. Conclui-se, portanto, que o phantom ósseo estudado apresenta menor tempo de voo do 
que as amostras ósseas corticais. Mesmo considerando a mesma amostra óssea (fêmur), valores de tempo de voo diferentes podem ser obtidos. 
Estudos futuros preveem o uso de um número maior de amostras, incluindo também na análise ossos humanos.
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