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RESUMO

A fonoforese é descrita como a transferência de substâncias medicamentosas através da pele, por meio das ondas sonoras mecânicas produzidas 
pelo aparelho de ultrassom. Trata-se de uma medida terapêutica bastante utilizada em fisioterapia, mesmo que empiricamente, principalmente 
na reabilitação de lesões osteomioarticulares agudas e crônicas, atuando na reparação óssea, processos cicatriciais e inflamatórios, bem como na 
redução da dor e edema. Este estudo que caracteriza-se por ser experimental, prospectivo e randomizado de natureza quantitativa,onde buscou-
se avaliar os efeitos da fonoforese na inflamação e nocicepção em redores. Os teste utilizados foram  edema de pata induzido por injeção 
intraplantar de carragenina, aferido via pletismografia e o teste do Hargreaves, ao usar o calor radiante leve para medir nocicepção térmica em 
hiperalgesia cutânea, sendo que o tempo para a retirada da pata caracteriza a resposta de dor. À fonoforese, utilizou-se o ultrassom de 1Mhz no 
modo pulsado (razão de pulso 1:5 – 20%), a uma frequência de 100Hz, com intensidade ajustada de 1,0W/cm² e 3,5W, área do cabeçote de 5cm², 
no modo estacionário, método de acoplamento direto, com movimentos oscilatórios, durante 01 minuto. Os animais foram separados em 05 
grupos (n=6-10 animais por grupo): Controle positivo (CONT), lesão por carragenina sem terapia; Controle negativo (IND), lesão + indometacina 
(vo), lesão + fonoforese com gel comercial aquoso (US); lesão+ diclofenaco dietilamônio 10mg (DCF); lesão + fonoforese com diclofenaco 
dietilamônio 10mg (US+DCF). Após o teste com carragenina, dois animais de cada grupo foram anestesiado e eutanasiados para realização de 
imunohistoquímica para o COX-2 na pata inflamada. Como resultados parciais deste experimento, perante a avaliação do volume do edema de 
pata, no pico da atividade inflamatória, 3ª hora, demonstrou-se que o tratamento da pata inflamada com US (0,54±0,09, n=8), US+DCF (0,29±
0,07, n=10) e DCF (0,43±0,07, n=10) reduziu em 35, 65 e 48%, respectivamente, em relação ao grupo controle (0,83�0,09, n=9). Evidenciando-se, 
que o tratamento com US+DCF (0,001) foi mais efetivo que somente com US (0,05), em ambos os tempos. Constatou-se resultado similar na 4ª 
hora, demonstrando uma redução de 49, 69 e 45% para os grupos US (0,39±0,04, n=8), US+DCF (0,24±0,04, n=7) e DCF (0,42±0,06, n=9) em 
relação ao grupo controle (0,77±0,10, n=9). Na 4ª hora US+DCF(0,001) foi mais efetivo que o uso de US (0,05), bem como o uso de DCF 
isoladamente. No teste do Hargreaves, os tratamentos com US (9,9±0,6, n=6), US+DCF (11,2±1,2, n=6) e DCF (12,3±1,2, n=6) aumentou em torno 
de 1,5 a 1,9 vezes o tempo de latência ao estímulo térmico, em relação ao controle (6,5±0,3, n=6). A indometacina (19,5±0,9, n=6), que foi 
utilizada como droga de referência, aumentou em 3 vezes o tempo de latência ao estímulo térmico. De acordo com os resultados retrocitados, 
constata-se que a utilização de US+DCF apresenta efeito antiedematogênico significante, porém com relação a hiperalgesia cutânea e nocicepção, 
apresentam-se semelhantes entre si. Sendo assim, este ensaio torna-se relevante academicamente, fomentando eficácia da fonoforese ao 
evidenciar a sua utilização terapêutica na vivência clínica fisioterapêutica, cientificamente ao subsidiar a relevância terapêutica da mesma em 
lesões osteomioarticulares de forma adjuvante e, socialmente, partindo do pressuposto da implementação de uma técnica resolutiva na 
reparação tecidual de portadores de lesões musculoesqueléticas.

Saúde

Fisioterapia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


