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RESUMO

O Ultrassom Quantitativo (QUS - Quantitative Ultrasound) vem ganhando espaço como um conjunto de técnicas para quantificação de 
parâmetros ultrassonoros, como retroespalhamento e velocidade de propagação, para caracterização dos tecidos biológicos, sobretudo para 
tentar superar o alto grau de subjetividade da análise de imagens pelos especialistas em ultrassonografia. Apesar de mais de 20 anos já terem se 
passado após o primeiro registro do uso do QUS para predizer a força óssea, essa área do conhecimento ainda não atingiu sua maturidade. 
Pesquisas recentes tem demonstrado que o grau de mineralização do osso influencia as medidas de QUS. Porém, nenhum estudo realizou uma 
avaliação criteriosa dessa relação. Sendo assim, o presente projeto visa estudar o efeito da desmineralização do tecido ósseo no tempo de voo 
(TOF – time-of-flight) do ultrassom. Foi usada uma amostra de osso cortical bovino in vitro (corte transversal da diáfise, espessura de 9,13 mm), 
que passou por um processo progressivo de desmineralização por EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético, um quelante de cálcio) por sete dias. 
Para o osso intacto e após cada período de 24 horas de imersão em solução de EDTA a 0,5 M, as amostras foram colocadas em um sistema de 
coleta de sinais de ultrassom em transmissão longitudinal, composto por dois transdutores de 1 MHz (Olympus®): 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 situação 
foram coletados, para se avaliar a repetibilidade do método: trinta sinais com a amostra posicionada entre os transdutores e trinta sinais sem a 
amostra (sinal de referência). Para o processamento dos sinais recebidos, um algoritmo em Matlab® foi construído para estimar dessa forma a 
diferença do TOF (ΔTOF) entre o sinal da amostra e da referência. O teste t de Student para amostras pareadas (α = 0,05) foi usado para verificar 
a hipótese nula de que o valor médio de ΔTOF durante a desmineralização não variou em comparação com o osso intacto. A partir do segundo dia 
de desmineralização, o ΔTOF variou significativamente (p < 0,001) do valor intacto (ΔTOF = 3,94 ± 0,03 µs) para o desmineralizado (ΔTOF = 3,69 ± 
0,02 µs). Outras variações significativas (p < 0,001) foram observadas do terceiro ao sexto dia (ΔTOF = 3,68 ± 0,08 µs e ΔTOF = 2,94 ± 0,20 µs, 
respectivamente). Os resultados mostraram que há uma variação significativa do tempo de voo do ultrassom no osso cortical, durante o processo 
de desmineralização, o que pode ser interessante para a proposta de técnicas diagnósticas de doenças osteometabólicas, como a osteoporose. 
Acredita-se que com a desmineralização, a porosidade do osso aumente, e isso também influencie os parâmetros ultrassônicos estimados. Para o 
futuro, prevê-se a quantificação do cálcio perdido pela amostra nas soluções (por fotometria de chama), além do aumento do número de 
amostras, inclusive utilizando osso humano.
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