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RESUMO 

 

A velocidade de propagação e o coeficiente de atenuação são parâmetros importantes para 

caracterizar materiais de referência como os phantoms biológicos para as aplicações em 

ultrassom. Trabalhos sobre a validação do método de medição das propriedades ultrassônicas 

de phantoms biológicos são escassos na literatura, o que gera resultados dificilmente 

comparáveis para caracterização desses materiais. O objetivo deste trabalho é validar um 

método de medição de transmissão-recepção para caracterização da velocidade de propagação 

e do coeficiente de atenuação ultrassônico em phantoms biotecnológicos. Para validação do 

método de medição da velocidade foi utilizado um cilindro de aço inoxidável calibrado como 

material de referência. Os valores foram comparados estatisticamente com o padrão ouro para 

tal aplicação, obtendo-se um erro normalizado inferior a 0,8. Para verificar a consistência do 

método de medição do coeficiente de atenuação, três pares de material mimetizador de tecido 

(Tissue Mimicking Material – TMM) a base de ágar, descrito na IEC-60601-2-37, foram 

medidos em condições de repetibilidade. Foram realizados dois conjuntos de medições com 

quinze dias de diferença entre si. O erro normalizado foi inferior a 1 entre ambos os conjuntos 

de medições (cada conjunto correspondendo a cinco repetições da medição para cada 

phantom). O método validado será aplicado para certificar o TMM como um material de 

referência para aplicações em biotecnologia. 

 

Palavras-chave: ultrassom, phantom biológico, velocidade de propagação, atenuação, 

validação, metrologia, incerteza de medição. 

  



ABSTRACT 

 

The speed of sound and attenuation are important parameters to characterize reference 

materials such as biological phantoms for applications in ultrasound. The lack of validated 

methods for measuring the ultrasonic properties of biological phantoms in literature generates 

uneven and difficulty to compare results. The objective of this study is to validate a method of 

measuring to characterize the speed of sound and attenuation coefficient of phantoms. For the 

speed of sound, the measurement system was validated using a calibrated stainless steel 

cylinder as reference material. The values were compared statistically with the gold standard 

for such application, presenting a standard error lower than 0.8. To validate the attenuation 

coefficient, three pairs of Tissue Mimicking Material (TMM) made with agar, as described in 

IEC-60601-2-37, were measured under repeatability conditions. Two sets of measurements 

were carried out with an interval of fifteen days. The standard error was lower than 1 between 

the two sets of measurements (each set consisted of five replicates for each phantom). The 

validated measurement method will be used to certify TMM as a reference material for 

biotechnology applications. 

 

Keywords: ultrasound, biological phantom, speed of sound, attenuation, validation, 

metrology, measurement uncertainty 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A utilização de corpos de prova padronizados, com propriedades ultrassônicas bem 

definidas, é comum no que se refere ao ultrassom para aplicações na área da saúde. Dentre as 

principais funções desses corpos de prova destacam-se a avaliação do desempenho de 

aparelhos de ultrassom de uso clínico (terapêutico e diagnóstico), bem como o auxílio na 

definição de protocolos de terapia e na interpretação das imagens por ele produzidas. 

Esses corpos de prova podem ser compostos de diferentes tipos de matérias prima 

como PVCP, silicone, grafite, glicerina, a fim reproduzir propriedades ultrassônicas similares 

às do tecido biológico. Quando esses corpos de prova, também conhecidos como phantoms, 

apresentam em sua composição matérias orgânicas podem ser intitulados como phantoms 

biotecnológicos. 

A validação de um método de medição segundo a norma NBR ABNT ISO/IEC 

17025:2005 “é a confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os 

requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos”. Para evidenciar  

se um método atende aos propósitos descritos e possui confiabilidade nos resultados gerados é 

necessário executar a validação desse método. Para realização de uma validação consistente 

de um método é necessário obter profundo conhecimento do que está sendo medido, da 

aplicação que será dada ao resultado da medição e da metodologia de medição empregada. 

Por meio da validação é possível garantir a adequação do método de medição ao uso que se 

pretende. Sendo assim torna-se possível determinar com clareza o uso pretendido da medição 

e o que é adequado para validá-la (ARAÚJO, et al., 2016). 

Há publicações apresentando resultados de medições das propriedades ultrassônicas de 

phantoms biotecnológicos por meio de diferentes técnicas de medições. Os valores relatados 

são, geralmente, muito díspares (SATO et al., 2000; FIGUEIREDO et al., 2012) e ainda, é 

notória a escassez na literatura de métodos devidamente validados para medição das 

propriedades ultrassônicas de phantoms biotecnológicos, o que acarreta a geração de 

resultados inconsistentes e dificilmente comparáveis. 

Nesse sentido, é de fundamental importância que laboratórios disponham de meios e 

critérios objetivos para demonstrar que os métodos empregados para medição das 

propriedades ultrassônicas dos phantoms biotecnológicos, como por exemplo, a velocidade de 

propagação e o coeficiente de atenuação, sejam válidos e que o ensaio que executam conduza 

a resultados confiáveis e adequados ao objetivo pretendido (INMETRO, 2011; INMETRO, 

2012). 
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Os documentos DOQ-CGCRE-008 (INMETRO, 2011), ABNT NBR ISO/IEC 17000 

(ABNT, 2005a) e ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2005b) fornecem as diretrizes para 

validação de métodos de medição a fim de que laboratórios atendam aos requisitos técnicos e 

que atestem a devida competência na realização de ensaios e calibrações. As normas para 

validação de métodos de medição são aplicáveis àqueles não normalizados, normalizados fora 

do escopo para o qual foi concebido ou modificado para atender a requisitos específicos, ou a 

métodos totalmente novos, desenvolvidos pelo próprio laboratório, garantindo que estes 

conduzam a resultados metrológicos confiáveis (INMETRO, 2011). 

Este trabalho tem como propósito reportar a validação metrológica do sistema medição 

desenvolvido no Laboratório de Ultrassom do Inmetro (Labus) para caracterizar os parâmetros 

ultrassônicos de velocidade de propagação e coeficiente de atenuação de materiais 

biotecnológicos. No caso específico deste trabalho, estudou-se um phantom biotecnológico 

tipicamente empregado em ensaio de segurança e na calibração de equipamentos de ultrassom 

de uso clínico. 
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2. OBJETIVO 
 

2.1 Objetivo Geral: 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal validar um método de medição para 

caracterização metrológica dos parâmetros ultrassônicos (velocidade de propagação e 

coeficiente de atenuação) do material biotecnológico (phantom) à base de ágar descrito na 

norma técnica internacional IEC 60601-2-37 (IEC, 2007) para fins de análise de equipamentos 

de ultrassom de diagnóstico e terapia. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Definição do procedimento para a confecção do material biotecnológico; 

 Validação do método de medição das propriedades ultrassônicas (velocidade 

longitudinal de propagação e coeficiente de atenuação); 

 Determinação da incerteza de medição de cada grandeza estudada de acordo com o 

Guia para Expressão da Incerteza de Medição (INMETRO, 2008). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Ultrassom 

 

Segundo Bushberg et al. (2002), o ultrassom é uma onda mecânica cuja frequência 

excede o limiar audível pelo homem, ou seja, acima de 20 kHz. A frequência pode ser 

definida como o número de oscilações que são completadas em cada segundo e sua unidade 

no sistema internacional é o hertz (Hz). Os transdutores ultrassônicos são constituídos por um 

ou mais elementos cerâmicos com propriedade piezelétrica, como o titanato zirconato de 

chumbo (PZT). O material piezoelétrico é capaz de converter energia elétrica em energia 

mecânica para gerar ondas ultrassônicas (BUSHBERG et al., 2002). 

A primeira aplicação prática do ultrassom ocorreu em torno do ano de 1917 com a 

criação de sonares para a detecção de submarinos, utilizando o método pulso eco. Alguns anos 

mais tarde, descobriu-se que o ultrassom produzia aumento da temperatura em tecidos 

biológicos. Entre 1930 e 1940 ele foi introduzido na prática médica como um recurso 

terapêutico, usado particularmente para produzir calor em tecidos profundos (BASSOLINI, 

2001). 

O início do desenvolvimento de aplicações de ultrassom diagnóstico remonta à década 

de 1930, ocasião na qual os irmãos Dussik desenvolveram um método de transmissão de 

atenuação diferencial para a imagem do cérebro. O desenvolvimento da instrumentação do 

ultrassom para diagnóstico que conhecemos hoje foi iniciado aproximadamente no fim da 

Segunda Guerra Mundial.O período de quinze anos entre o início dos anos 1970 e meados dos 

anos 1980 testemunhou a maior expansão das capacidades de imagem do ultrassom 

diagnóstico. Um dos principais avanços foi a introdução da escala de cinza, junto com a 

capacidade de exibir imagens em tempo real (GOSHAL et al., 2013). 

Segundo Zequiri (2007), a aplicação da ultrassonografia na medicina ocorre a mais de 

quarenta anos, com mais de 250 milhões scans sendo realizados em todo o mundo a cada ano. 

Sendo assim, a técnica continua a ser a mais rápida crescente modalidade de imagem clínica. 

Estes aumentos na aplicabilidade vieram com a melhoria da tecnologia dos dispositivos, uma 

melhor compreensão da interação do ultrassom com os tecidos e a evolução das técnicas de 

processamento de sinais e imagens (GOSHAL et al., 2013).  

A ultrassonografia é responsável por aproximadamente um em cada quatro de todos os 

procedimentos de imagiologia médica aplicada em todo o mundo (ZEQUIRI et al., 2007). 

Pode-se dizer que o ultrassom consiste em um dos métodos de diagnóstico por imagem mais 
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versátil, de aplicação relativamente simples e com excelente relação custo-benefício. Em 

paralelo à evolução da ultrassonografia de diagnóstico, surgiu uma exigência para validação 

dos dispositivos de medição, técnicas e metodologias, para avaliação do equipamento. Assim, 

o requisito para medir de forma confiável as propriedades ultrassônicas de materiais vem 

principalmente das aplicações médicas (ZEQUIRI et al., 2010), sendo motivado, sobretudo, 

por preocupações de segurança no âmbito das aplicações na obstetrícia que envolve a 

exposição do feto em desenvolvimento ao ultrassom. 

A seguir apresentamos de forma sucinta alguns conceitos dos parâmetros ultrassônicos que 

serão utilizados no decorrer do texto. A ideia não é esmiuçar os itens abordados, mas familiarizar 

o leitor com o conceito antes de futuras referências no texto. Aprofundamentos sobre os conceitos 

aqui apresentados estão disponíveis na literatura referenciada. 

 

 Velocidade de Propagação Ultrassônica 

 

A velocidade de propagação da onda no meio (c) é dependente da densidade e do 

módulo de elasticidade do meio, podendo, também, ser representada pelo produto da 

frequência ultrassônica pelo comprimento de onda (FISH, 1990), conforme apresentado na 

Equação 1: 

 

𝑐 = (
𝐾

𝜌
)

1
2

= 𝑓 ∙  𝜆 (1) 

 

na qual f é a frequência do ultrassom, 𝜆 é o comprimento de onda, K é o módulo de 

elasticidade (rigidez), 𝜌 é a massa específica, sendo a velocidade de propagação expressa em 

m∙s
-1 

(FISH, 1990). 

 

 Impedância Acústica Característica 

 

A impedância acústica característica (Z) é a constante que relaciona a pressão aplicada 

a um meio e a velocidade de partícula para uma onda plana. Pode ser entendida como uma 

medida do impedimento causado por um meio ao movimento induzido por uma pressão a ele 

aplicada. É estimada por meio da Equação 2 (FISH, 1990): 
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𝑍 =  (
𝑃0

𝑈0
)

2

=  𝜌 ∙ 𝑐 (2) 

 

na qual 𝑃0 é a pressão, 𝑈0 a velocidade da partícula, 𝜌 é a massa específica, c é a velocidade 

de propagação da onda ultrassônica em um meio. Pelo Sistema Internacional de Unidades 

(SI), a unidade de medida da impedância acústica é rayls ou kgm
-2
s

-1
. 

 

 Transmissão e Reflexão 

 

Dada a incidência da onda ultrassônica na interface entre dois meios com impedâncias 

acústicas diferentes, parte da onda é refletida e parte é transmitida para o meio adjacente. As 

proporções de intensidade refletida (𝐼𝑅) e transmitida (𝐼𝑇), em relação a onda incidente (𝐼𝐼), 

podem ser estimadas a partir dos coeficientes de reflexão (R) e transmissão (T). Quando a 

incidência na interface dos meios é perpendicular à direção de propagação da onda, os 

coeficientes podem ser obtidos pelas Equações 3 e 4 (FISH, 1990): 

 

𝑅 =  
𝐼𝑅

𝐼𝐼
=  

(𝑍2 − 𝑍1)2

(𝑍2 + 𝑍1)2
 (3) 

 

𝑇 =  
𝐼𝑇

𝐼𝐼
=  

(4 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑍1)

(𝑍2 + 𝑍1)2
 (4) 

 

sendo 𝑍1 e 𝑍2 as impedâncias acústicas, respectivamente, nos meios 1 e 2. 

 

 Atenuação 

 

A atenuação (perda da energia devido à distância percorrida pela onda em um meio) 

do ultrassom ocorre devido aos efeitos de espalhamento e absorção (conversão de energia 

mecânica em energia térmica) (BUSHBERG et al., 2002). Logo, a atenuação do sinal é 

influenciada pelas características do meio. A variação da intensidade em função da distância 

pode ser expressa por meio da Equação 5: 
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𝐼𝑋𝑥=𝐼0 ∙  𝑒−𝛼𝑥  (5) 

 

Sendo 𝐼𝑋𝑥 a intensidade da onda na posição x, 𝐼0  é a intensidade da onda incidente no 

meio, x é a distância percorrida no meio e 𝛼 é o coeficiente de atenuação do meio. A 

atenuação depende da frequência, sendo assim os componentes de alta frequência são mais 

fortemente atenuados do que os componentes de baixa frequência (FISH, 1990). O coeficiente 

de atenuação pode ser calculado por meio da Equação 6: 

 

𝛼 =  (
−10

𝑥
) ∙  𝑙𝑜𝑔 (

𝐼

𝐼0
) (6) 

 

cuja unidade é dBcm
-1

. 

 

3.2 Phantoms na área de ultrassom 

 

No contexto do ultrassom na área da saúde é comum o uso de corpos de prova 

padronizados também conhecidos como phantoms. Os phantoms mimetizam as propriedades 

ultrassônicas de um tecido biológico, como a velocidade de propagação e a coeficiente de 

atenuação (BASTO, 2007). Além disso, permitem a avaliação de novos algoritmos de 

processamento de sinais e imagem (MADSEN et al., 2011) e fornecem uma maneira 

reprodutível de se avaliar a qualidade da imagem do ultrassom diagnóstico (BROWNE et al., 

2004). 

Desde a década de 1960, materiais que mimetizam tecido biológico são utilizados para 

a caracterização e calibração de sistemas de imagem por ultrassom (CULJAT et al., 2010). 

São usados na verificação do desempenho de sistemas de ultrassom, no treinamento e na 

formação de técnicos de ultrassom, na comparação com modelos de computador e para 

auxiliar no desenvolvimento de novos transdutores ultrassônicos, sistemas ou técnicas de 

diagnóstico. A vantagem do uso de phantoms, como são conhecidos estes materiais, é que são 

modelos idealizados de tecido construídos com propriedades ultrassônicas, dimensões e 

características internas, bem definidas (CULJAT et al., 2010). Desta forma, possuem 

potencial para serem utilizados como material de referência, uma vez que suas propriedades 
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ultrassônicas sejam metrologicamente quantificadas (MAGGI, 2011). Entre as propriedades 

mencionadas estão a velocidades de propagação e o coeficiente de atenuação. 

Os phantoms podem mimetizar diferentes tecidos e vários materiais de base são 

utilizados para produzi-lo, incluindo borracha de uretano e leite condensado (BROWNE et al., 

2003), ágar, gelatina, n-propanol e óleo mineral (DUCK, 1990). 

Um dos primeiros estudos de Madsen e colabores (MADSEN et al., 1978) sobre o 

desenvolvimento de um phantom mimetizador de tecido (TMM) utilizou gelatinas a base de 

água, misturando partículas sólidas. A literatura descrevia a relevância dos materiais que 

mimetizam tecidos biológicos apresentarem proporcionalidade entre o coeficiente de 

atenuação e a frequência do ultrassom, fator presente no material à base de gelatina. Esse 

material possibilitava também o controle concomitante do coeficiente de atenuação e da 

velocidade de propagação. Mesmo que os valores de atenuação estivessem abaixo do 

esperado, era possível corrigi-lo com a adição de substâncias complementares (MADSEN et 

al., 1978). 

Alguns anos mais tarde, Madsen et al. (1982) desenvolveram métodos de produção de 

TMM com dispersores de óleo de rícino e n-propanol em gelatina que reduziram 

consideravelmente a velocidade de propagação e a densidade do tecido mole; quanto maior a 

concentração de óleo no material, maior era o coeficiente de atenuação e menor a velocidade 

de propagação. O coeficiente de atenuação era proporcional a frequência, tal como nos casos 

dos tecidos biológicos. Em 1998, Madsen e colabores desenvolveram um novo material 

mimetizador de tecido biológico em forma líquida e sólida para ultrassom de imagem usando 

leite evaporado como componente de absorção (MADSEN et al., 1998). 

O ágar-ágar, ou simplesmente ágar, é um colóide hidrofílico extraído do grupo das 

algas vermelhas (Rodófitas), que incluem as espécies Gelidium e Gracilaria, é formado por 

uma mistura de dois polissacarídeos: agarose e a agaropectina. A estrutura principal de 

agarose é geralmente composta por unidades repetidas de β-D-galactose e 3,6-anidro-L-α 

galactose (3,6-AG), e um baixo conteúdo de ésteres de sulfato (FU, 2010). O ágar foi usado 

pela primeira vez em biotecnologia na década de 1880. O uso mais significativo do ágar para 

fins não alimentares e farmacêuticos não mudou em 100 anos, sendo o meio de escolha para 

uso geral no crescimento e identificação microbiológico (RENN, 1984). 

O phantom biotecnológico descrito na IEC 60601-2-37 (IEC, 2007) é composto à base 

de ágar e água (Figura 1), permitindo mimetizar tecidos moles em geral. 
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Figura 1 - Phantom a base de ágar (TMM) confeccionado conforme a IEC 606001-2-37 

 

As propriedades ultrassônicas do referido phantom são apresentadas na Tabela 1. De 

acordo com a IEC 60601-2-37, durante o armazenamento o material deve ser mantido numa 

mistura de água e glicerina para evitar a secagem e o contato com o ar. A vida útil do material 

é de aproximadamente um ano quando armazenadas livre do contato com o ar. A adição de 

0,5% (em peso) de cloreto de benzalcônio como um fungicida prolonga a vida do phantom em 

mais de dois anos. O estudo de Sun et al. (2012), demonstrou que as propriedades 

ultrassônicas do TMM podem ser ajustadas, destacando o potencial para estudos sobre a 

variação de suas propriedades ultrassônicas ajustando seus ingredientes. 

Os materiais utilizados na construção de phantoms biotecnológicos devem ser estáveis 

no tempo, quando expostos a variações ambientais. Eles devem também ser livres de bolhas 

de ar ou gás que possam vir a surgir dentro do material. Além disso, as propriedades do 

material devem ser uniformes em todo volume do phantom ou numa seção do mesmo, 

apresentando uma composição homogênea, não podendo haver nenhuma formação de 

camadas ou região mais densa no fundo do phantom (VIEIRA, 2005). 

 

Tabela 1 - Propriedades acústicas do phantom de ágar, adaptada da norma IEC 606001-2-37 

Material 
Velocidade 

c [m∙s-1] 

Densidade 

ρ [Kg/m
3
] 

Coeficiente 

de Atenuação 

α [dB/cm∙MHz] 

(@3MHz) 

Impedância 

Acústica 

Z [10
6
kg/m

2
∙s] 

 

TMM 

 

1540 

 

1050 0,5 

 

1,6 

 



17 

 

Browne et al. (2003) avaliaram as propriedades ultrassônicas (velocidade de 

propagação, coeficiente de atenuação e retroespalhamento) de TMM comerciais (entre eles o 

TMM a base de ágar) em função da frequência (de 2 MHz a 15 MHz) e da temperatura (10ºC 

a 35ºC). Dentre os TMM, aquele a base de ágar foi o único material que exibiu uma resposta 

linear de atenuação com relação a frequência. Resultado que concorda com os estudos de 

Brewin et al. (2008) na caracterização do TMM à base de ágar em frequências mais elevadas 

(17 MHz a 23 MHz). Os autores relatam que as propriedades ultrassônicas de todos os TMM 

variaram com a temperatura, com o TMM à base de ágar apresentado a menor variação entre 

os phantoms estudados. 

O estudo de Cannon et al. (2011) descreve a caracterização do TMM a base de ágar, 

baseada numa variação sistemática dos ingredientes utilizados para sua confecção. O objetivo 

era determinar os efeitos da variação da quantidade dos ingredientes sobre as propriedades 

ultrassônicas do TMM. As medições foram realizadas utilizando um Sistema de Digitalização 

Macroscópico Acústico (SAMA). Nesta configuração, um único transdutor atuou como 

transmissor e receptor. Para validação das medições de velocidade de propagação e 

coeficiente de atenuação, os autores utilizaram uma célula de referência óleo de silicone 

fornecido pelo National Physical Laboratory (NPL, Teddington, Reino Unido). A célula de 

teste possuía 10 mm de espessura e valores de coeficiente de atenuação conhecidos entre 

1 MHz e 10 MHz, a uma temperatura de 21,5º C. 

 

3.3 Incerteza de Medição 

 

A incerteza de medição quantifica a falta de conhecimento sobre valor do mensurando. 

O resultado de uma medição, após correção dos efeitos sistemáticos conhecidos, é uma 

estimativa do valor do mensurando, e não o valor verdadeiro, podendo variar em torno deste 

por uma quantidade denominada incerteza. A incerteza é proveniente de efeitos aleatórios no 

processo de medição, ou a outros fatores que contribuem para variabilidade dos resultados 

obtidos (IMETRO, 2008). 

A incerteza de medição geralmente engloba muitas componentes. Algumas delas 

podem ser estimadas por uma avaliação do Tipo A da incerteza de medição, a partir da 

distribuição estatística dos valores provenientes de séries de medições e podem ser 

caracterizadas por desvios-padrão. As outras componentes, as quais podem ser estimadas por 

uma avaliação do Tipo B da incerteza de medição, podem também ser caracterizadas por 

desvios-padrão estimados a partir de funções de densidade de probabilidade baseadas na 

experiência ou em outras informações (INMETRO, 2008). Combinando-se as diferentes 
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fontes de incerteza obtém-se a incerteza-padrão combinada, que multiplicada pelo fator de 

abrangência k, fornece a incerteza expandida. O fator de abrangência é definido a partir do 

grau de confiança sobre o resultado de medição, quantificado pelo número de graus de 

liberdade, e pela probabilidade de abrangência que se deseje para estabelecer a incerteza 

expandida. Posto isto, esta última fornece um intervalo em torno do resultado da medição, 

com o qual se espera abranger uma pré-estabelecida probabilidade da distribuição de valores 

que poderiam ser atribuídos ao mensurando. A determinação da incerteza de medição das 

grandezas aqui estudadas é apresentada em detalhes no capítulo “Materiais e Métodos”. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Fabricação do phantom 

 

Foram fabricados seis phantoms em formato circular com diâmetro de 60 mm, sendo 3 

com espessura de 10 mm e 3 com espessura de 20 mm. Os materiais para confecção dos 

phantoms e as devidas quantidades da massa calculada para confecção dos phantoms 

utilizados nesse trabalho estão especificados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Quantidade dos materiais utilizados para confecção do phantom descrito na IEC 

60601-2-37 (IEC, 2007). 

 

Material % 

Massa recalculada 

(g) 

Alumina (Al2O3 - 0,3µm) 0,88 12,73 

Alumina (Al2O3 -3µm) 0,94 13,60 

Agar 3,02 43,69 

Glicerina 11,21 162,17 

H20 82,95 1200 

Cloreto de benzalcônio 0,47 6,799 

Carbeto de Silício 0,53 7,67 

Total 100,00 1446,65 

 

O glicerol é utilizado para fornecer a necessária velocidade de propagação. O cloreto 

de benzalcônio impede o crescimento de microrganismos. A alumina (Al2O3) de 0,3 µm afeta 

principalmente o coeficiente de atenuação do phantom, enquanto o de carbeto de silício (SiC) 

e a alumina (Al2O3) de 3 µm produzem retroespalhamento para imitar o tecido biológico 

(RAMARINE et al., 2001). 

Os ingredientes foram misturados e aquecidos em banho-maria a 86 °C conforme 

indicado na IEC 60601-2-37 (IEC, 2007). Inicialmente, todos os componentes foram 

devidamente pesados de acordo com a massa recalculada específica de cada um, na balança 

eletrônica semi-analítica modelo AR3130 (Adventurer OHAUS), calibrada pelo Laboratório 

de Massas (Lamas) do Inmetro (DIMCI 0723/2011) e a água deionizada aquecida a 90 °C, 

aproximadamente (Figura 2).  
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                                    (a)                                                 (b) 

Figura 2 - Pesagem dos materiais na balança (a) e aquecimento da água deionizada na placa à 

90ºC (b) 

 

Posteriormente, os componentes foram misturados na seguinte sequência: adicionou-se 

Al2O3, o carbeto de silício, a glicerina e o cloreto de benzalcônio em um recipiente, 

misturando-os com auxílio de um bastão de vidro até obter um aspecto homogêneo 

(semelhante a uma pasta viscosa de cor cinza claro). Em seguida, adicionou-se a água 

deionizada aquecida anteriormente a 90ºC na placa de aquecimento (modelo IKA, RTC- 

basic) e o ágar para homogeneizar a mistura novamente (Figura 3).  

 
Figura 3 - Todos os materiais misturados até obter um aspecto homogêneo de cor 

cinza 
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A mistura foi mantida em banho-maria, no qual a temperatura da água manteve-se 

entre 90°-100°C, sob agitação mecânica contínua por meio do agitador mecânico modelo 

713 d (Fisatom), inicialmente a 200 rpm (Figura 4). É importante ressaltar que a água do 

banho deve ser pré-aquecida durante a pesagem dos componentes da mistura por 

aproximadamente 30 minutos. O número de rotações por minuto [rpm] do agitador mecânico 

variou de acordo com o volume da mistura e com o tempo, uma vez que a medida que a 

viscosidade da mistura vai aumentando é necessário aumentar a velocidade de agitação, de 

modo que todo material seja misturado sem que haja presença de vórtex evitando assim a 

formação de bolhas na solução. 

 
Figura 4 - Mistura mantida em banho-maria com controle da temperatura ao mesmo tempo 

sendo misturada pelo agitador mecânico com controle da velocidade 

 

A mistura, após atingir 86ºC, foi mantida em aquecimento e sob agitação por 

aproximadamente uma hora, até se obter um aspecto viscoso. Para evitar a evaporação e 

consequentemente perda de volume do material convém que o recipiente contendo a mistura 

permaneça coberto com papel alumínio durante o processo. Sugere-se utilizar o balão de 

Erlenmeyer para realizar a fabricação do phantom por seu bocal apresentar menor diâmetro, 

reduzindo assim a evaporação. 

Após alcançar o aspecto viscoso, a mistura foi esfriada até 47°C com banho de 

resfriamento, sendo mantida sob agitação mecânica. Por fim, a mistura foi despejada no 

molde desejado até atingir total resfriamento e consistência mais rígida para posteriormente 

ser cortada em formato circular (Figura 5). 
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Figura 5 - Phantom desenformado e cortado em formato circular 

 

4. 2 Encapsulamento e conservação do Phantom 

 

Por se tratar de um material degradável, o phantom deve ser mantido numa solução 

antifúngica a base de água, glicerina e cloreto de benzalcôneo (IEC, 2007). Ao mantê-lo nessa 

solução, o phantom tem durabilidade de até dois anos sem perder suas propriedades. 

Para realizar as medições das propriedades ultrassônicas do phantom, esse deve ser 

submergido na água deionizada. De acordo com Brewin et al. (2008), a medida que se 

mantem o phantom em contato com a água ocorre perda de glicerina por osmose, acarretando 

alteração nas propriedades ultrassônicas do material biotecnológico, como por exemplo a 

diminuição da velocidade. Com o propósito de minimizar os efeitos adversos, desenvolveu-se 

uma capsula de acrílico na qual o phantom e o liquido para sua conservação são inseridos. As 

duas faces das extremidades da capsula foram vedadas (Figura 6) com o filme plástico 

Saran™ que é frequentemente utilizado na literatura para esse fim (SUN et al., 2012; 

RAJAGOPAL et al., 2015; BREWIN et al., 2008; BROWNE et a.l, 2003; CANNON et al., 

2011). 
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                                          A                                                                      B 

Figura 6 – (A) Visão frontal (B) Visão lateral da capsula de acrílico para armazenamento do 

phantom e do liquido de conservação 

 

4. 3 Modelo Experimental 

 

Foram confeccionados 6 phantoms que foram agrupados em 3 pares sendo um de 

20 mm e um de 10 mm de espessura. Para cada par foram realizadas cinco repetições das 

medições para caracterização de velocidade ultrassônica longitudinal e coeficiente de 

atenuação de cada phantom. Foram realizados dois conjuntos de medições das mesmas 

amostras, nas mesmas condições experimentais com o mesmo operador quinze dias após do 

primeiro conjunto de medições. Com este planejamento experimental, foram estabelecidas 

condições de repetibilidade e de precisão intermediária para a validação do método 

experimental. 

As frequências mais utilizadas nas aplicações do ultrassom em terapia estão entre 

0,5 MHz e 5 MHz, dependendo do objetivo pretendido. No ultrassom para diagnóstico, se 

utiliza frequências a partir de 3,5 MHz (exame de ultrassom abdominal) até frequências mais 

elevadas da ordem de 20 MHz (exames de tireoide). Para validação do método proposto, 

optou-se por utilizar a frequência de 5 MHz  por estar na interface entre as frequências 

utilizadas no ultrassom para diagnóstico e terapia. 

 

4.3.1 Velocidade de Propagação 

 

O corpo de prova utilizado para validação do método de medição da velocidade de 

propagação foi um cilindro em aço inoxidável AISI 304, com 100 mm de diâmetro, cortado e 

polido, obtendo-se rugosidade Ra < 0,8 (Figura 7). O cilindro de aço foi calibrado quanto à 

espessura (101,4 ± 0,1) mm e velocidade de propagação do ultrassom longitudinal na região 
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central (5724,7 ± 2,7) m∙s
-1

 de acordo o método normalizado descrito na ABNT NBR 15824 

(ABNT, 2010). 

 

  

   (a)                                   (b) 

Figura 7 - Vistas (a) superior e (b) lateral do corpo de prova em aço inox ANSI 304. 

 

O sistema de medição implementado no Labus para caracterização da velocidade de 

propagação e da espessura do corpo de prova é apresentado na Figura 8. As medições da 

velocidade de propagação no aço foram realizadas por dois operadores distintos, ambos 

técnicos treinados do Labus. O sistema experimental era composto por dois transdutores de 

ultrassom (Tx1 e Tx2, atuando como transmissor ou receptor em etapas distintas do método), 

ambos com frequência central nominal de 5 MHz (modelo V303, Olympus-Panametrics, MA, 

EUA). Os transdutores, bem como o corpo de prova, foram montados em um trilho construído 

para assegurar sua fixação e o alinhamento.  

A fim de se obter o equilíbrio térmico, todo o sistema (tanque com água deionizada, 

trilho, transdutores e corpo de prova) permaneceu em repouso por 30 minutos. Após o 

equilíbrio térmico ser alcançado, um gerador de funções arbitrárias modelo 33250A (Agilent 

Technologies, CA, EUA) foi usado para excitar o transdutor Tx com um burst senoidal de 20 

ciclos e 20 V de amplitude pico a pico, período de repetição de 10 µs e frequência de 

excitação de 5 MHz. Os sinais foram digitalizados utilizando-se um osciloscópio modelo DSO 

5012A (Agilent Technologies, CA, EUA) com frequência de amostragem de 500 MSa/s, e as 

medições de tempo foram realizadas com auxílio dos cursores eletrônicos disponíveis no 

osciloscópio. 
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Figura 8 - Sistema de medição acústica, sendo A, transdutor emissor com cinco graus de 

liberdade; B, transdutor receptor com dois graus de liberdade; C, corpo de prova; D, 

osciloscópio; E, gerador de sinais; F, computador. 

 

Os transdutores Tx1 e Tx2 foram alinhados para maximizar o sinal de ultrassom 

transmitido entre eles. Em seguida, o corpo de prova foi colocado no suporte apropriado e 

alinhado para maximizar o sinal de ultrassom transmitido (que passa pelo corpo de prova) e o 

sinal do eco proveniente de sua face anterior. Após o alinhamento, foram medidos diferentes 

tempos de voo, tanto os refletidos nas faces do corpo de prova, quanto os transmitidos entre os 

Tx1 e Tx2 (Figura 9). Os tempos de voo foram denominados 𝑡𝑟𝑒𝑓1 (reflexão na face mais 

próxima ao Tx receptor), 𝑡𝑟𝑒𝑓2 (reflexão na face mais afastada do Tx receptor), 𝑡𝐶𝑃 

(transmissão entre transdutores emissor e receptor com o corpo de prova inserido no caminho 

do feixe ultrassônico) e 𝑡𝑤 (transmissão entre transdutores emissor e receptor sem o corpo de 

prova). 

A velocidade de propagação do ultrassom no corpo de prova c foi calculada por (7): 

𝑐 =
𝑥

𝑡𝑝ℎ
 (7) 

sendo 𝑥 a espessura do corpo de prova e 𝑡𝑝ℎ o tempo de voo do ultrassom no corpo de prova 

em segundos, calculado conforme equação (8): 

𝑡𝑝ℎ =  𝑡𝐶𝑃 −  
𝑡𝑟𝑒𝑓1

2
− 

𝑡𝑟𝑒𝑓2

2
 

 

(8) 

A espessura 𝑥 é calculada a partir da equação (9): 

A 
B 

C 

D 

E 

F 
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𝑥 = [(𝑡𝑤 −
𝑡𝑟𝑒𝑓1

2
−

𝑡𝑟𝑒𝑓2

2
) ∙ 𝑐𝑤] (9) 

sendo 𝑐𝑤 a velocidade de propagação do ultrassom na água (m∙s
-1

) calculada de acordo com 

(4.3.4) (LUBBERS & GRAAFF, 1998): 

𝑐𝑤 = 1404,3 + 4,7𝑇 − 0,04𝑇2 (10) 

onde 𝑇 é a temperatura na água (°C). 

A temperatura foi monitorada durante todo o processo de medição com um 

termômetro analógico de coluna de mercúrio (número de série 818251) com resolução de 

0,1°C (ThermoScheneider, Baden-Württemberg, Alemanha). Os dados coletados, incluindo os 

tempos de voo e condições climáticas, foram armazenados em um computador para pós-

processamento. Todo o procedimento foi repetido cinco vezes por dois operadores 

distintamente, portanto em condições de precisão intermediária. 

 

 
Figura 9 - Modelo do método de medição ilustrando os tempos de voo considerados. 

 

Como o resultado da medição é uma aproximação ou uma estimativa do valor para a 

velocidade de propagação do ultrassom e a espessura no corpo de prova, estas devem ser 

acompanhadas pela expressão de incerteza de medição. No presente estudo, a incerteza da 

medição foi calculada de acordo com o Guia de Expressão para a Incerteza de Medição – 

GUM, que recomenda uma estimativa pela avaliação da incerteza de medição do Tipo A e 

Tipo B para um determinado mensurando (INMETRO, 2008). 

No que tange a determinação incerteza de medição da velocidade longitudinal de 

Tref1 

Tref2 

Tx1 

Tx2 
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propagação do ultrassom, bem como a incerteza de medição da espessura do corpo de prova, 

as seguintes fontes de incerteza foram consideradas: a incerteza tipo A (computada como 

desvio padrão da média entre as repetições dos ensaios); a incerteza da temperatura obtida do 

certificado de calibração do termômetro analógico (0,03ºC); a incerteza da determinação da 

velocidade de propagação do ultrassom na água (0,018 m∙s
-1

) (LUBBERS & GRAAFF, 

1998); a incerteza do certificado de calibração da base de tempo do osciloscópio, utilizado 

para determinação dos diferentes tempos de voo (0,06%).  

A partir do modelo de espessura do corpo de prova expresso por (9) e (10), foram 

calculados os coeficientes de sensibilidade para as fontes de incerteza relacionadas à: 

temperatura (𝑐𝑥𝑇); velocidade de propagação do ultrassom na água (𝑐𝑥𝑐𝑤); tempos de voo 𝑡𝑤 

(𝑐𝑥𝑡𝑤
), 𝑡𝑟𝑒𝑓1 (𝑐𝑥𝑡𝑟𝑒𝑓1

) e 𝑡𝑟𝑒𝑓2 (𝑐𝑥𝑡𝑟𝑒𝑓2
), conforme (11), (12), (13) e (14), respectivamente. 

 

𝑐𝑥𝑇 =
𝜕𝑥

𝜕𝑇
= 4,7𝑡𝑤 −  2,35𝑡𝑟𝑒𝑓1 − 2,35𝑡𝑟𝑒𝑓2 − 0,8𝑡𝑤 + 0,04𝑇𝑡𝑟𝑒𝑓1  

+ 0,04𝑇𝑡𝑟𝑒𝑓2 (11) 

 

𝑐𝑥𝑡𝑤
=  

𝜕𝑥

𝜕𝑡𝑤
= 1404,3 − 4,7𝑇 + 0,04𝑇2 

(12) 

 

𝑐𝑥𝑡𝑟𝑒𝑓1
=

𝜕𝑥

𝜕𝑡𝑟𝑒𝑓1
=  −

1404,3

2
−

4,7𝑇

2
+

0,04𝑇2

2
 

(13) 

 

 

 

A incerteza combinada para espessura do corpo de prova (𝑢𝑥), em metros, foi 

calculada de acordo com (15).  

 

 

Observando o modelo de tempo de voo no corpo de prova expresso por (8), foram 

calculados os coeficientes de sensibilidade para as fontes de incerteza relacionadas: aos 

𝑐𝑥𝑡𝑟𝑒𝑓2
=

𝜕𝑥

𝜕𝑡𝑟𝑒𝑓2
=  −

1404,3

2
−

4,7𝑇

2
+

0,04𝑇2

2
  (14) 

𝑢𝑥
2 =  𝑐𝑥𝑇

2  ∙  𝑢𝑇
2 + 𝑐𝑥𝑡𝑤

2  ∙   𝑢𝑡𝑤
2 +  𝑐𝑥𝑡𝑟𝑒𝑓1

2  ∙  𝑢𝑡𝑟𝑒𝑓1
2 +  𝑐𝑡𝑟𝑒𝑓2

2  ∙

𝑢𝑡𝑟𝑒𝑓2
2  

(15) 
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tempos de voo total na água com o corpo de prova (𝑐𝑡𝑡𝑐𝑝
) e até atingir as faces do corpo de 

prova (𝑐𝑡𝑡𝑟𝑒𝑓1
e 𝑐𝑡𝑡𝑟𝑒𝑓2 

), respectivamente, conforme (16), (17) e (18).  

 

𝑐𝑡𝑡𝑐𝑝
=  

𝜕𝑡

𝜕𝑡𝑐𝑝
= 1 

(16) 

 

𝑐𝑡𝑡𝑟𝑒𝑓1
=  

𝜕𝑡

𝜕𝑡𝑟𝑒𝑓1
= − 

1

2
 (17) 

 

𝑐𝑡𝑡𝑟𝑒𝑓2
=  

𝜕𝑡

𝜕𝑡𝑟𝑒𝑓2
= − 

1

2
 (18) 

 

A incerteza combinada para tempo de voo no corpo de prova (𝑢𝑡) em segundos foi 

calculada de acordo com (19). 

𝑢𝑡
2 =  𝑐𝑡𝑡𝑐𝑝

2 . 𝑢𝑡𝑐𝑝
2 + 𝑐𝑡𝑡𝑟𝑒𝑓1

2 .  𝑢𝑡𝑟𝑒𝑓1
2 +  𝑐𝑡𝑡𝑟𝑒𝑓2

2 . 𝑢𝑡𝑟𝑒𝑓2
2 (19) 

A partir do modelo de velocidade de propagação do ultrassom no corpo de prova 

expresso por (7) foram calculados os coeficientes de sensibilidade para as fontes de incerteza 

relacionadas à espessura (𝑐𝑥) e ao tempo de voo no corpo de prova (𝑐𝑡), respectivamente, 

conforme (20) e (21). 

 

𝑐𝑥 =
𝜕𝑐

𝜕𝑥
=  

1

𝑡
 (20) 

 

𝑐𝑡 =
𝜕𝑐

𝜕𝑡
=  −

𝑥

𝑡2
 (21) 

A incerteza combinada da velocidade do corpo de prova (𝑢𝑐) foi calculada segundo 

(22). 

 

𝑢𝑐 =  𝑐𝑥
2. 𝑢𝑥

2 +  𝑐𝑡
2 . 𝑢𝑡

2 (22) 

A incerteza expandida para os mensurandos foi calculada para uma probabilidade de 
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abrangências de 0,95. 

 

4.4  Coeficiente de Atenuação  

 

Para o processo de medição do coeficiente de atenuação diferentemente do processo de 

validação da velocidade as medições foram realizadas por apenas um operador e foram 

utilizados seis TMM. Os phantoms foram separado em pares no qual cada par era constituído 

de um phantom S1 com espessura 𝑑1 = 10 mm e de outro phantom S2 com espessura 𝑑2 = 

20 mm. Foram realizados dois conjuntos de medições com quinze dias de diferença e em cada 

conjunto foram feitas cinco repetições das medições para cada phantom biológico. As 

medições foram realizadas em condições de repetibilidade. 

O mesmo sistema experimental desenvolvido para validação da medição da velocidade 

de propagação ultrassônica foi utilizado para validação do método de medição do coeficiente 

de atenuação, bem como os mesmos procedimentos de alinhamento descritos no item 4.3. 

A perda por transmissão (Transmission Loss – TL) é uma medida relativa da 

diminuição na amplitude do sinal ultrassônico, expressa em decibéis, obtida quando uma 

amostra é colocada no trajeto de propagação de um feixe ultrassônico. TL é expressa como a 

razão da amplitude dos sinais de ultrassom obtidos a partir de uma referência (𝑉𝑤), neste caso 

a água, e a partir de uma dada amostra sob análise (𝑉𝑆1 ou 𝑉𝑆2), conforme a equações (23) e 

(24) (RAJAGOPAL et al., 2015): 

 

𝑇𝐿1 =  −20 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑉 𝑠1(𝑓)

𝑉𝑤(𝑓)
) (23) 

 

𝑇𝐿2 =  −20 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑉 𝑠2(𝑓)

𝑉𝑤(𝑓)
) (24) 

 

Como explicado anteriormente, o phantom foi encapsulado como o filme plástico 

Saran™ para manter suas propriedades durante as medições na água. Assim, o filme plástico 

irá influenciar no valor de TL medido para cada phantom. Todavia, o que se pretende medir é 

o valor de atenuação referente apenas ao phantom. Uma maneira de retirar a influência do 

filme plástico na determinação da atenuação é determinar a diferença entre as TL obtidas com 

os phantoms S1 e S2 de um mesmo conjunto de medições. Assim, assumindo que a diferença 
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entre S1 e S2 é apenas a espessura, a atenuação determinada a partir da equação (25) será 

devido apenas a diferença das espessuras entre os phantoms. 

𝑇𝐿2 −  𝑇𝐿1 =  −20 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑉 𝑠2(𝑓)

𝑉𝑤(𝑓)
) + 20 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑉 𝑠1(𝑓)

𝑉𝑤(𝑓)
) (25) 

 

Para o mesmo caminho de água usado como referência, a equação (26) pode ser 

simplificada para: 

 

𝑇𝐿1,2 = − 20 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑉𝑠1

𝑉𝑠2
) (26) 

 

O coeficiente de atenuação [em dB∙cm
-1

] pode ser calculado dividindo-se 𝑇𝐿1,2 pela 

diferença de espessura 𝑑 = 𝑑2 − 𝑑1 entre as amostras e corrigindo a atenuação referente a 

espessura de água retirada do caminho do feixe ultrassônico quando da inserção das amostras 

sob análise. Assim, o coeficiente de atenuação pode ser expresso a partir da equação (4.4.5): 

 

𝛼 =
𝑇𝐿1,2

𝑑
+  𝛼𝑤 (27) 

 

Onde 𝛼 é o coeficiente de atenuação da amostra sob teste para uma dada frequência f, 

𝑑 é a diferença entre as espessuras 𝑑1 e 𝑑2 das amostras S1 e S2 (em cm) e 𝛼𝑤 é o coeficiente 

de atenuação de ultrassom da água [em dB∙cm
-1

] a uma temperatura específica (IEC, 2007). 

No que tange a determinação da incerteza de medição do coeficiente de atenuação 

ultrassônico, bem como a incerteza de medição da espessura da amostra, as seguintes fontes 

de incertezas foram consideradas: a incerteza tipo A (estimada como desvio padrão da média 

entre as repetições dos ensaios); a incerteza da temperatura obtida do certificado de calibração 

do termômetro analógico (0,03ºC); a incerteza do coeficiente de atenuação na água, de acordo 

com a IEC, 2007 a incerteza do certificado de calibração do osciloscópio (0,5%), utilizado 

para determinação do coeficiente de atenuação ultrassônico. 

A partir do modelo de atenuação apresentado em (26) e assumindo-se 𝑅 = 𝑉𝑠1 𝑉𝑠2⁄ , 

pode-se determinar os coeficientes de sensibilidade para as fontes de incerteza relacionadas à 

𝑉𝑠1e 𝑉𝑠2, conforme (28) e (29). 
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𝑐𝑉𝑠1 =  
𝜕𝑅

𝜕𝑉𝑠1
=  

1

𝑉𝑠2
 (28) 

 

𝑐𝑉𝑠2 =  
𝜕𝑅

𝑉𝑠2
=  − 

𝑉𝑠1

𝑉𝑠2
2 (29) 

 

A componente de incerteza do Tipo B da razão R para cada repetição foi calculada de 

acordo a equação (30): 

𝑢𝑅 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐵
2 =  (𝑐𝑉𝑠1  ∙ 𝑢𝑉𝑠1)2 + (𝑐𝑉𝑠2 ∙ 𝑢𝑉𝑠2)2 (30) 

 

sendo 𝑢𝑉𝑠1 e 𝑢𝑉𝑠2 as incertezas do Tipo B das amplitudes do sinais de ultrassom [V], 

determinadas a partir do certificado de calibração do osciloscópio. A incerteza combinada de 

R é dada por: 

𝑢2
𝑅 =  𝑢𝑅 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐴

2  +  𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑅 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐵
2) (31) 

na qual 𝑢𝑅 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐴 é estimada a partir do desvio padrão das cinco repetições da medições 

realizadas em cada par de phantoms e max (𝑢𝑅 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐵
2) é o maior valor de incerteza do Tipo B 

estimada entre as cinco repetições realizadas. 

Note que até a equação (31) a incerteza foi tratada sem considerar o cálculo do 

logaritmo da razão R, ou seja, a incerteza de 𝑇𝐿1,2. Assim, a incerteza de 𝑇𝐿1,2, em [dB], é 

determinada a partir da equação (32). 

𝑢𝑇𝐿1,2 = 20 𝑙𝑜𝑔10  (
𝑅 +  𝑢𝑅

𝑅
) (32) 

Os coeficientes de sensibilidade para espessura d são respectivamente: 

𝑐𝑑1 =  −1; 𝑐𝑑2 = 1 (33) 
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A componente de incerteza do Tipo B da espessura 𝑑 para cada repetição foi obtida 

conforme a equação (34): 

𝑢𝑑 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐵
2 = 𝑢𝑑1

2 + 𝑢𝑑2
2
 (34) 

sendo 𝑢𝑑1 e 𝑢𝑑2 as incertezas das espessuras determinadas a partir da equação (34). A 

incerteza combinada da espessura 𝑑 é dada por (35): 

𝑢2
𝑑 =  𝑢𝑑 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐴

2  +  𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑑 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐵
2) (35) 

 

na qual 𝑢𝑑 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐴 é estimada a partir do desvio padrão das cinco repetições da medições 

realizadas em cada par de phantoms e max (𝑢𝑑 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐵
2) é o maior valor de incerteza do Tipo B 

estimada entre as cinco repetições realizadas. 

A partir da equação (27) foram calculados os coeficientes de sensibilidade para TL1,2 e 

d como mostrado nas equações (36), (37) e (38): 

 

𝑐𝑇𝐿1,2 =  
1

𝑑
 (36) 

 

𝑐𝑑 =  − 
𝑇𝐿

𝑑2
 (37) 

 

𝑐𝛼𝑤 =  1 (38) 

 

Logo, incerteza combinada do coeficiente de atenuação em [dB∙cm
-1

] é dada por: 

 

𝑢𝛼2 =  (𝑐𝑇𝐿1,2  ∙ 𝑢𝑇𝐿1,2)
2

+  (𝑐𝑑 ∙ 𝑢𝑑)2 + 𝑢𝛼𝑤
2 (39) 

 

O coeficiente de atenuação na água foi calculado de acordo com a equação do anexo E 

da norma IEC, 2007, onde: 
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𝛼𝑤

𝑓2
=  (5,68524 ∙ 101 − 3,02545 ∙  100 ∙ 𝑇 + 1,17416 ∙  10−1  ∙   𝑇2

− 2,95430 ∙  10−3  ∙  𝑇3 + 3,96985 ∙  10−5  ∙  𝑇4 − 2,11091 

∙  10−7  ∙  𝑇5)  ∙  10−15 𝐻𝑧−2𝑚−1 

(40) 

 

Se o coeficiente de atenuação for dado em dB m
-1

, o seu valor deverá ser multiplicado 

por 20 ∙ log10(e) (IEC – 62127-2:2007). De forma a simplificar a equação (40), os valores 

constantes foram substituídos por letras com a seguinte correspondência: a = 5,68524 ∙ 101; 

b = 3,02545 ∙  100; c = 1,17416 ∙  10−0; d = 2,95430 ∙  10−0; g = 3,96985 ∙  10−0 e 

h = 2,11091 ∙  10−0. A nova representação pode ser vista na equação (41). 

 

𝛼𝑤 =
1

5 ∙ 1013
∙

𝑓2(𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇2 + 𝑑𝑇3 + 𝑔𝑇4 + ℎ𝑇5)

𝑙𝑛 (10)
 (41) 

 

Considerando-se que as constantes previamente definidas (a, b, c, d, g, h) não 

contribuem para a incerteza, as duas grandezas consideradas para a determinação da incerteza 

de αw foram a temperatura (T) e à frequência (f). Assim seus respectivos coeficientes de 

sensibilidade são apresentados nas equações (42) e (43). 

 

𝑐𝑓 =  
1

25 ∙ 1011

𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇2 + 𝑑𝑇3 + 𝑔𝑇4 + ℎ𝑇5

𝑙𝑛 (10)
 (42) 

 

𝑐𝑇 =  
1

5 ∙ 1013
 
𝐹2(𝑏 + 2𝑐𝑇 + 3𝑑𝑇2 + 4𝑔𝑇3 + 5ℎ𝑇4)

𝑙𝑛 (10)
 (43) 

 

A incerteza combinada do coeficiente de atenuação da água em [dB.cm
-1

] foi calculada 

conforme a equação (44): 

 

𝑢𝛼𝑤
2 = (𝑐𝑓 ∙ 𝑢𝑓)

2
+ (𝑐𝑇  ∙  𝑢𝑇)2 (44) 
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sendo 𝑢𝑓 é a incerteza da combinada da frequência de operação do transdutor e 𝑢𝑇 é a 

incerteza combinada da medição da temperatura. 

A incerteza expandida para os mensurandos foi calculada para uma probabilidade de 

abrangências de 0,95, considerando os graus de liberdade efetivos correspondentes. 

 

4.5 Validação dos resultados - Erro Normalizado (En) 

 

Para validar os resultados obtidos, utilizou-se o erro normalizado (𝐸𝑛), conforme 

indicado em INMETRO, 2011 (eq. 45).  

 

𝐸𝑛 =  
|𝑋𝐿𝑎𝑏 −  𝑋𝑣𝑟𝑒𝑓|

√𝑈𝐿𝑎𝑏
2 −  𝑈𝑟𝑒𝑓

2

 
(45) 

 

sendo 𝑋𝐿𝑎𝑏  o resultado obtido com o sistema de medição a ser validado, 𝑈𝐿𝑎𝑏  sua respectiva 

incerteza expandida, 𝑋𝑟𝑒𝑓 o valor de referência e 𝑈𝑟𝑒𝑓sua respectiva incerteza expandida. Se 

𝐸𝑛 ≤ 1, então o resultado pode ser considerado adequado. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Velocidade de propagação ultrassônica no cilindro de aço 

 

Os resultados da medição da espessura e da velocidade de propagação no cilindro de 

aço bem como as respectivas incertezas de medição associadas estão apresentados nas Tabelas 

3 e 4, para dois operadores distintos. De maneira complementar determinou-se o erro 

normalizado com base nos valores de velocidade (5724,7 ± 2,7) m∙s
-1

 e espessura 

(101,4 ± 0,1) mm calibrados segundo a norma ABNT-NBR 15824:2010 Ensaios não 

destrutivos - Ultrassom – Medição de espessura. 

 

Tabela 3 - Resultados obtidos pelo operador 1 e pelo operador 2 para a espessura (𝒙) e 

velocidade de propagação (𝒄) no cilindro de aço, suas respectivas incertezas combinada (𝒖), 

fator de abrangência (𝒌), incerteza expandida (𝑼) e erro normalizado (𝑬𝒏) 
 

  

OPERADOR 1 

 

OPERADOR 2 

  

x 

 

c 

 

x 

 

c 

Valor Médio 0,10130 5730 0,10134 5731 

u tipo A 3,5E-06 0,40 7,2E-06 2,11 

u tipo B 5,15E-05 3,33 5,17E-05 

 

3,30 

𝒌 1,96 1,96 

 

1,96 2,01 

𝑼 0,00010 6,6 

 

0,00010 7,9 

𝑬𝒏 0,7 0,8 0,7 0,8 

 

5.2 Velocidade ultrassônica de propagação nos phantoms biológicos 

 

O resultado da medição da caracterização da velocidade de propagação nos phantoms, 

bem como as respectivas incertezas combinada, incerteza expandida, graus de liberdade e erro 

normalizado são apresentados nas Tabelas 5 e 6, para os dois conjuntos de medições. 
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Tabela 4 - Primeiro conjunto de medições da velocidade de propagação nos três pares (P1, P2 

e P3) de phantoms de 20 mm e 10 mm com as respectivas incertezas combinada e expandida, 

graus de liberdade efetivos e erro normalizado entre o maior e menor valor de velocidade 

medido. 
 

Conjunto 1 
P1 P2 P3 Erro 

Normalizado 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 

Velocidade 

[m∙s
-1

] 
1549,7 1559 1551,6 1552 1546,3 1547 

1,0 

Incerteza 

combinada 

[m∙s
-1

] 

2,8 5,6 2,8 4,9 3,3 5,5 

𝒌 1,96 1,97 1,97 1,96 1,99 1,96 

Incerteza 

Expandida 

[m∙s
-1

] 

11 5,5 10 5,4 11 6,5 

 

Tabela 5 - Segundo conjunto de medições da velocidade de propagação nos três pares (P1, P2 

e P3) de phantoms de 20 mm e 10 mm com as respectivas incertezas combinada e expandida, 

graus de liberdade efetivos e erro normalizado entre o maior e menor valor de velocidade 

medido. 
 

Conjunto 2 
P1 P2 P3 Erro 

Normalizado 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 

Velocidade 

[m∙s
-1

] 
1546,6 1547 1545,8 1549 1548,5 1548 

0,3 

Incerteza 

combinada 

[m∙s
-1

] 

2,9 3,8 3,2 5,0 2,8 5,4 

𝒌 1,96 1,96 2,00 1,96 1,96 1,96 

Incerteza 

Expandida 

[m∙s
-1

] 

10 5,6 10 6,3 11 5,6 

 

O erro normalizado entre a velocidade de propagação ultrassônica calculada no 

primeiro (C1) e no segundo (C2) conjunto de medições também foi calculado, conforme 

apresentado Tabela 7. 

 

 

 

 

 



37 

 

Tabela 6 - Erro normalizado para a velocidade de propagação ultrassônica dos pares P1, P2 e 

P3 entre o primeiro conjunto (C1) e segundo conjunto (C2) de medições. 

 

Conjuntos 
𝑬𝒏 

10 mm 20 mm 

P1C1 – P1C2 0,8 0,4 

P2C1 – P2C2 0,3 0,7 

P3C1 – P3C2 0,1 0,3 

 

5.3 Coeficiente de atenuação ultrassônica nos phantoms biológicos 

 

As tabelas 8 e 9 reportam os resultados do coeficiente de atenuação, incerteza 

combinada, incerteza expandida, graus de liberdade e erro normalizado do primeiro e do 

segundo conjunto de medições respectivamente. O erro normalizado (𝑬𝒏) também foi 

calculado entre os conjuntos (C1 e C2) de medição conforme demonstrado na Tabela 6. 

 

Tabela 7 - Primeiro conjunto de medições do coeficiente de atenuação para os três pares (P1, 

P2 e P3) de phantoms de 20 mm e 10 mm com as respectivas incertezas combinada e 

expandida, graus de liberdade efetivos e erro normalizado (𝑬𝒏) entre o maior e menor valor de 

coeficiente de atenuação medido. 

 

Conjunto 1 P1 P2 P3 𝑬𝒏 

Coeficiente de 

Atenuação 

[dB/cm] 

3,70 3,45 3,65 

1,0 

Incerteza 

combinada 

[dB/cm] 

0,073 0,075 0,084 

𝒌 2,00 1,97 2,03 

Incerteza 

expandida 

[dB/cm] 

0,18 0,18 0,22 
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Tabela 8 - Segundo conjunto de medições do coeficiente de atenuação para os três pares (P1, 

P2 e P3) de phantoms de 20 mm e 10 mm com as respectivas incertezas combinada e 

expandida, graus de liberdade efetivos e erro normalizado (𝑬𝒏) entre o maior e menor valor de 

coeficiente de atenuação medido. 

Conjunto 2 P1 P2 P3 𝑬𝒏 

Coeficiente de 

Atenuação 

[dB/cm] 

3,54 3,34 3,55 

0,8 

Incerteza 

combinada 

[dB/cm] 

0,084 0,085 0,078 

𝒌 2,09 2,03 1,99 

Incerteza 

expandida 

[dB/cm] 

0,18 0,18 0,16 

 

Tabela 9: Erro normalizado para os resultados do coeficiente de atenuação obtidos com os 

pares P1, P2 e P3 entre o primeiro conjunto (C1) e segundo conjunto (C2) de medições. 

Conjuntos 
𝑬𝒏 

P1C1 – P1C2 0,6 

P2C1 – P2C2 0,4 

P3C1 – P3C2 0,8 
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6. DISCUSSÃO 

 

Foi desenvolvido e validado um método de medição para velocidade de propagação e 

foi verificada a consistência do método de medição do coeficiente de atenuação ultrassônico 

de materiais biotecnológicos. Adotou-se o critério de precisão intermediária, para validação 

do método de medição de velocidade de propagação longitudinal utilizando o cilindro de aço, 

calibrado previamente por um método normalizado quanto a sua velocidade de propagação 

segundo ABNT, 2010. Sendo assim, os critérios de precisão abordados foram de 

repetibilidade e de precisão intermediária, uma vez que as medições foram repetidas cinco 

vezes desmontando e montando novamente todo aparato experimental por dois operadores 

distintos. Estabeleceu-se como requisito técnico  para que os resultados fossem válidos que o 

valor de velocidade de propagação do cilindro de aço calibrado deveria estar dentro do 

intervalo do valor de velocidade propagação e incerteza expandida obtida pelo novo método 

de medição. 

Para o coeficiente de atenuação, adotando-se o critério de precisão por repetibilidade, 

foi possível verificar a consistência do método de medição em phantoms biológicos. Foram 

medidos três pares de phantoms mimetizadores das propriedades ultrassônicas de tecido 

biológico (TMM) descritos em IEC (2007), sendo cada par composto por um phantom de 

20 mm e outro de 10 mm de espessura. Para cada phantom foram realizados dois conjuntos de 

medições no intervalo de quinze dias entre cada conjunto e foram realizadas cinco repetições 

para cada phantom. Os critérios de aceitação para que o método fosse considerado adequado 

foi que os resultados do coeficiente de atenuação entre os pares de phantoms em ambos 

conjuntos de medições apresentassem erro normalizado inferior ou igual a 1. 

Nas Tabelas 3 e 4, observa-se que os erros normalizados foram inferiores a 1 em todos 

os casos, sugerindo que o método de medição proposto pode ser considerado validado para 

medição da espessura e da velocidade de propagação. Cabe ressaltar que os resultados aqui 

apresentados são válidos para a frequência de 5 MHz. 

Analisando-se os resultados obtidos para a velocidade de propagação nos seis TMM 

ensaiados (Tabelas 5 e 6), os valores de erro normalizado para os dois conjuntos de medição 

foram menores ou igual a 1. O mesmo resultado é observado quando se comparam os valores 

de velocidade de propagação dos mesmos conjuntos para medições realizadas em dias 

distintos, com intervalo de 15 dias (Tabela 7). Nota-se que a dispersão dos valores de 

velocidade de propagação entre os seis TMM no primeiro conjunto de medições (Tabela 5; 

desvio padrão = 4,6 m∙s
-1

) é maior que o no segundo (Tabela 6; desvio padrão = 1,2 m∙s
-1

). 
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Uma possível explicação é um aprimoramento na técnica de medição do operador, 

principalmente no que tange o alinhamento do sistema de medição. Segundo Maggi et al. 

(2011), um dos pontos críticos para o aprimoramento da medição da velocidade de 

propagação é o alinhamento entre phantom e o feixe ultrassônico. Este resultado reforça a 

importância do treinamento do operador para executar as medições. 

Quando comparados com outros resultados encontrados na literatura, o valor médio de 

velocidade de propagação no TMM obtido no presente trabalho foi considerado consistente 

(1549 m∙s
-1

; U = 11 m∙s
-1

). Brewin et al. (2008) reportam para TMM por eles fabricado, 

baseado na receita da IEC (2007), uma velocidade de 1540,9 m∙s
-1

, com incerteza de 

± 8,7 m∙s
-1

. Rajagopal et al. (2015) relatam a velocidade de 1548 m∙s
-1

 e incerteza de 6,1 m∙s
-1 

para um TMM com 3,03 mm de espessura. Apesar dos resultados consistentes, é importante 

enfatizar que os phantoms biotecnológicos devem ser caracterizados por amostra, visto que, 

mesmo sendo confeccionados na mesma fornada, pequenos fatores podem ocorrer durante o 

processo de fabricação de maneira que os phantoms apresentem alguma variação de suas 

propriedades ultrassônicas entre si. 

Na literatura, são encontradas diversas referências citando resultados de medição de 

velocidade de propagação de corpos de provas dos mais variados materiais, tanto sólidos 

quanto líquidos, ou mesmo gasosos (SUN et al., 2012; BRIDAL et al., 1996; MADSEN et al., 

1981; KIM et al., 2009. Entretanto, poucos autores dão a devida atenção aos rigores 

metrológicos nos seus estudos, ou no mínimo não reportam apropriadamente seus resultados. 

A incerteza, por exemplo, a despeito de ser parte obrigatória de uma completa expressão de 

um resultado de medição (ABNT, 2005a; ABNT, 2005b; ABNT, 2010; INMETRO, 2008), 

normalmente não é reportada. Quando a reportam, não especificam detalhes da validação do 

método de medição ou como foram calculadas. Outras vezes, a incerteza é confundida, 

equivocadamente, com erro ou desvio padrão. 

Cannon et al. (2011) propuseram-se a validar o sistema macroscópico acústico 

(SAMA) para medição da velocidade de propagação. Os autores utilizaram o método de 

medição por pulso/eco, na frequência de 7,5 MHz, em um tanque com água desgaseificada a 

21,5ºC. Para validar o método, os autores utilizaram uma célula de referência de óleo de 

silicone disponibilizado pela National Physical Laboratory (NPL, Teddington, Reino Unido). 

Os autores relatam uma velocidade de propagação de 1385 m∙s
–1

, diferindo 0,2% (~ 3 m∙s
–1

) 

em relação ao material de referência utilizado (1382 ± 14 m∙s
–1

, segundo o NPL). Sem 

maiores rigores metrológicos, os autores consideram o método de medição validado. Esta 
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validação é considerada incompleta, uma vez que as incertezas envolvidas no processo de 

medição não foram reportadas. 

Brewin et al. (2008) realizaram um estudo de estabilidade a longo prazo, por um 

período de dois anos, das propriedades acústicas de um phantom a base de ágar. Os autores 

usaram dois sistemas de medição, um empregando o método transmissão-recepção de banda 

estreita e o outro pulso/eco de banda larga, ambos com base na técnica de substituição e na 

frequência central de 20 MHz. No phantom utilizado, obtiveram uma velocidade de 

1540,9 m∙s
–1

 e incertezas de medição de 2,8 m∙s
–1

 (banda estreita) e 7 m∙s
–1

 (banda larga). 

Apesar de informadas as incertezas, a forma como foram combinadas não está clara, nem 

tampouco é informada a probabilidade de abrangência considerada. No tocante à medição da 

espessura, os autores empregaram o tempo de voo para cálculo da espessura do phantom, 

obtendo uma incerteza de medição de 0,1%, novamente sem maiores detalhamentos. 

O sistema de medição validado nesta dissertação é um aprimoramento do sistema 

descrito em Santos et al. (2014). A primeira versão deste sistema possuía uma limitação no 

número de graus de liberdade disponíveis para a realização do alinhamento. O corpo de prova 

e o transdutor de recepção eram mantidos fixos, enquanto o transdutor de transmissão possuía 

quatro graus de liberdade para movimentação (dois estágios lineares e dois estágios de 

rotação). O novo sistema de medição, validado nesta dissertação, apresenta cinco graus de 

liberdade para o transdutor emissor, dois graus de liberdade para o transdutor receptor e dois 

graus de liberdade para a movimentação do corpo de prova. O novo sistema de eixos de 

movimentação foi um fator importante na redução da incerteza de medição quando comparada 

àquela relatada por Santos et al. (2014) (13 m∙s
-1

). Este resultado demonstra a importância do 

rigor metrológico na estimativa da incerteza para a validação de métodos de medição. 

Considerando-se os resultados obtidos na medição do coeficiente de atenuação, nas 

Tabelas 8 e 9, notam-se erros normalizados entre os pares para cada conjunto de medição 

menores ou igual a 1. Ainda, os erros normalizados entre os valores de atenuação obtidos dos 

mesmos pares de phantoms medidos após um intervalo de quinze dias foram menores que 1 

(Tabela 10). 

Comparando-se os resultados de coeficiente de atenuação obtidos entre os dois 

conjuntos medição, nota-se que, apesar de não serem estatisticamente diferentes do primeiro 

conjunto de medição (Tabela 8), os valores medidos para o segundo conjunto foram menores 

(Tabela 9). Este resultado corrobora a importância do alinhamento do sistema de medição, 

como discutido anteriormente para a velocidade de propagação. No caso da medição do 
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coeficiente de atenuação, o alinhamento influencia diretamente na amplitude dos sinais de 

ultrassom considerados para o cálculo da atenuação (Eq. 4.4.4). 

Browne et al. (2003) desenvolveram um estudo para caracterizar o coeficiente de 

atenuação de quatros tipos diferentes de TMM, entre eles o TMM descrito em IEC (2007), na 

faixa de frequências de 2,25 MHz a 15 MHz. O método de medição utilizado foi o pulso/eco e 

os autores relataram um coeficiente de atenuação, em função da frequência, de 0,5 dB∙cm
-

1
∙MHz

-1
 e uma incerteza de 0,03 dBcm

-1
. No entanto, o autor não especifica se a incerteza 

mencionada é combinada ou expandida, não há detalhamento de como o cálculo de incerteza 

foi realizado, nem as fontes de incerteza consideradas. 

Brewin et al. (2008) realizaram um estudo longitudinal para caracterizar as 

propriedades ultrassônicas do TMM a base de ágar ao longo de um período de dois anos. As 

técnicas de medição foram utilizadas com base na técnica de substituição da amostra usando 

banda larga e banda estreita, centrado em 20 MHz. Os autores verificaram que o valor médio 

do coeficiente de atenuação para todas as medições foi 0,49 dB∙cm
-1

∙MHz
-1

, com um intervalo 

de confiança de 0,46 dB∙cm
-1

∙MHz
-1

 a 0,51 dB∙cm
-1

∙MHz
-1

 (95%). 

O estudo de Inglis et al. (2006), detalha a concepção e construção de um modelo 

antropomórfico do esôfago adequado para uso com ultrassom endoscópico e medições de 

volume 3-D. O phantom foi construído usando-se variações do TMM à base de ágar para 

reproduzir as propriedades ultrassônicas de diferentes estruturas anatômicas e patológicas. As 

propriedades ultrassônicas foram medidas com um sistema de digitalização macroscópico 

acústico. As medições foram realizadas nas frequências de 7,5 MHz e 12 MHz e o coeficiente 

atenuação do TMM variou entre 0,1 dB∙cm
-1

∙MHz
-1

 e 0,5 dB∙cm
-1

∙MHz
-1

. Os autores não 

mencionam qualquer validação ou estimativa da incerteza de medição. 

Sun et al. (2012) caracterizaram as propriedades ultrassônicas do TMM a base de ágar 

na faixa de 10 MHz a 47 MHz. Empregaram a técnica de substituição da amostra usando 

banda larga em 21º C ± 1º C. Os coeficientes de atenuação variaram entre 0,4 dB∙cm
-1

∙MHz
-1

 

e 0,5 dB∙cm
-1

∙MHz
-1

. 

No presente trabalho, a velocidade de propagação e o coeficiente de atenuação foram 

calculados para a frequência de 5 MHz. Assim, será relevante em trabalhos futuros a 

realização de medições adicionais para a validação do método de medição em outras 

frequências. É importante mencionar que a tendência internacional na medição de parâmetros 

ultrassônicos, particularmente aqueles a serem utilizados em aplicações biomédicas, não é 

estabelecerem-se relações matemáticas dependentes da frequência, mas sim definirem-se 

valores experimentalmente confirmados para cada frequência de interesse. Esta abordagem 
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vem sendo discutida no âmbito da IEC, e em outros fóruns privilegiados de conhecimento, 

posto que cada tecido demonstra comportamento distinto quanto aos parâmetros ultrassônicos, 

principalmente velocidade de propagação e atenuação. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste estudo destacam a importância de um método de medição 

bem descrito e validado, com suas respectivas incertezas, para o estudo do comportamento das 

propriedades ultrassônicas de materiais biotecnológicos, que aqui foi representado pelo 

material mimetizador das propriedades ultrassônicas de tecidos biológicos (TMM). O rigor 

com as medições no que tange o alinhamento do sistema de medição e a garantia da 

maximização do sinal demonstrou ser um fator de impacto na redução da incerteza, parâmetro 

fundamental para validade dos resultados reportados. A apropriada expressão da incerteza 

viabilizou uma adequada comparação de resultados obtidos em diferentes realizações do 

mensurando. 

Recursivamente, não se encontram na literatura informações completas sobre a forma 

de calcular incerteza. Muitas vezes, nem a informação sobre a incerteza está presente nos 

artigos. A comunidade científica internacional tem como consenso que utilizar o Guia de 

Expressão de Incerteza de Medição (GUM) permite que se calcule a incerteza com suficiente 

rigor estatístico. Prescindir desta informação coloca em risco a validade dos resultados 

reportados em um estudo. 

 A validação do método para medição da velocidade de propagação desenvolvida 

nesse trabalho será aplicada na caracterização de material mimetizador de tecido biológico 

(TMM) como um material de referência para aplicações biotecnológicas. A validação do 

método de medição do coeficiente de atenuação será realizada por meio da comparação 

interlaboratorial, já em andamento no Labus. 

O método validado poderá ser utilizado, em futuras aplicações, para certificar 

materiais de referência biotecnológicos. Como exemplo pujante, percebe-se a necessidade de 

avaliar o comportamento de múltiplos tecidos biológicos em conjunto, como é o caso de pele, 

gordura, músculos e osso. Criar phantoms que mimetizem o comportamento destes tecidos 

simultaneamente, eventualmente certificando-os como material de referência biotecnológico, 

pode ser uma excelente oportunidade de futura aplicação da técnica validade neste trabalho. 

  



45 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
ARAUJO, T., REGO, E., AGUIAR, P. Validação de Métodos de Medição. In: BERNARDES, 

Americo; COSTA-FELIX, Rodrigo (Org.). METROLOGIA. Fundamentos, aplicações e áreas 

correlatas. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Avaliação de conformidade – Vocabulário e 

princípios gerais. ABNT NBR ISO/IEC, 17000, 2005a. 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Requisitos gerais para a competência dos 

laboratórios de ensaio e de calibração. ABNT NBR ISO/IEC, 17025, 2005b. 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ensaios não destrutivos - Ultrassom – Medição de 

espessura. ABNT NBR, 15824, 2010. 

 

BASSOLINI, D. A., Avaliação dos efeitos do ultrassom terapêutico de baixa intensidade na 

regeneração de músculos esqueléticos com vistas à aplicabilidade em clínica fisioterapêutica. 

[Dissertação de Mestrado]. Escola de Engenharia de São Carlos. São Carlos, 2001. 

 

BASTO, R. L. Q. Construção de um phantom sintético com propriedades termofísicas e 

ultrassônicas similares às do tecido biológico humano em 1,0 e 2,8 MHz. 2007. 77 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia Biomédica) – COPPE, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2007. 

 

BREWIN, M. P., PIKE, L. C., ROWLAND, D. E., BIRCH, M. J. The acoustic properties, 

centered on 20 MHz, of an IEC agar-based tissue-mimicking material and its temperature, 

frequency and age dependence. Ultrasound in Med. & Biol., v. 34, n. 8, p. 1292–1306, 2008. 

 

BRIDAL, S. L., Roberjot, V., Laugier, P., Berger, G. Attenuation and backscatter coefficient 

measurements From 2 To 60 Mhz using backscattered RF Signals from a tissue-mimicking 

phantom. IEEE - Ultrasonics symposium, 1996. 

 

BROWNE J. E., RAMNARINE K. V., WATSON A. J., HOSKINS P. R. Assessment of the 

acoustic properties of common tissue-mimicking test phantoms. Ultrasound Med Biol, v. 

29:1053–10602003, 2003. 

 

BROWNE, J. E., WATSON, A. J., GIBSON, N. M., DUDLEY, N. J., ELLIOTT, A. T. 

Objective measurements of image quality. Ultrasound Med Biol, v. 30:229, 2004. 

 

BUSHBERG, J. T., SEIBERT, J. A., LEIDHOLDT, E. M. J., BOONE, J. M. The essential 

physics of medical images. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, p.483, 2002. 

 

CANNON, L. M., FAGAN, A. J., BROWNE, J. E. Novel tissue mimicking materials for high 

frequency breast ultrasound phantoms. Ultrasound in Med. & Biol., v. 37, n.1, p. 122–135, 

2011. 

 

CULJAT, M. O., GOLDENBERG, D., TEWARI, P., SINGH, R. S. A review of tissue 

substitutes for ultrasound imaging. Ultrasound in Med. & Biol., v. 36, n. 6, p. 861–873, 2010. 

 



46 

 

DUCK, F. A. Physical properties of tissue: A comprehensive reference book. London: 

Academic Press; 1990. 

 

FIGUEIREDO, M. K. et al. Fuel ethanol adulteration detection using an ultrasonic 

measurement method metrologically validated. Fuel, 91, 2012. 

 

FISH, P. Physics and instrumentation of diagnostic medical ultrasound. Chichester ; New 

York ; New York NY USA: Wiley ;;Distributed in the U.S.A. Canada and Japan by A.R. Liss, 

1990. 

 

FU. X. T., KIM, S. M. Agarase: Review of Major Sources, Categories, Purification Method, 

Enzyme Characteristics and Applications. Mar. Drugs, n. 8, 200-218, doi: 

103390/md8010200, 2010. 

 

GHOSHAL, G., OELZE, M. L., O’BRIEN Jr, W. D. Quantitative Ultrasound in Soft Tissues, 

cp. 2, p. 22, ISBN 978-94-007-6952-6, USA, 2013. 

 

IEC 60601-2-37. “Medical electrical equipment – Part 2-37: Particular requirements for the 

basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring 

equipment.” International Electroctechincal Comission, Geneva, Switzerland: [s.n.], 2007. 

 

IEC 62127-2. “Ultrasonics – Hydrophones. Part 2-37: Calibration for ultrasonic up to 40 

MHz  .” Edition 1.0., International Electroctechincal Comission, Geneva, Switzerland: [s.n.], 

2007. 

 

INGLIS, S., RAMNARINE, K. V., PLEVRIS, J. N., MCDICKEN, W. N. An 

anthropomorphic tissue-mimicking phantom of the oesophagus for endoscopic ultrasound. 

Ultrasound in Med. & Biol., v. 32, n. 2, p. 249–259, 2006. 

 

INMETRO. Avaliação de dados de medição: Guia para a expressão de incerteza de medição. 

Duque de Caxias, RJ: INMETRO/CICMA/SEPIN, 2008. 

 

INMETRO. DOQ-CGCRE-008: Orientações sobre validação de métodos analíticos. 4ª 

revisão, INMETRO: Duque de Caxias, 2011. 

 

INMETRO. Vocabulário Internacional de Metrologia. Conceitos fundamentais e gerais e 

termos associados. (VIM 2012), 3ª ed., INMETRO: Duque de Caxias, 2012. 

 

KIM, Y. T., KIM, H. C., KIM-INADA, M. JUNG, S. S., YUN, Y. H., JHO, M. J., 

SANDSTROM, K. Evaluation of tissue mimicking quality of tofu for biomedical ultrasound. 

Ultrasound in Med. & Biol., v. 35, n. 3, p. 472–481, 2009. 

 

LUBBERS, J., GRAAFF, R. A simple and accurate formula for the sound velocity in water. 

Ultrasound in Med. and Biol., v.24, n.7, p.1065-1068, 1998. 

 

MADSEN, E. L., ZAGZEBSKI, J. A., BANJAVIE, R. A., JUTILA, R. E. Tissue mimicking 

materials for ultrasound phantoms. Medical Physics, v. 5, n. 5, p. 391-394, out 1978. 

 



47 

 

MADSEN, E. L., ZAGZEBSKI, J. A., FRANK, G. R. Oil-in-gelatin dispersions for use as 

ultrasonically tissue-mimicking materials. Ultrasound in Med. & Biol. v. 8, n. 3, p. 277-287, 

1982. 

 

MADSEN, E. L., DEANER, M. E., MEHI, J. Properties of phantom tissue-like 

polymethylpentene in the frequency range 20–70 MHz. Ultrasound Med Biol. v.37:1327–

1339, 2011. 

 

MADSEN, E. L., FRANK, G. R., DONG, F. Liquid or solid ultrasonically tissue-mimicking 

materials with very low scatter. Ultrasound in Med. & Biol. v. 24, n. 4, p. 535–542, 1998. 

 

MAGGI, L. E. Caracterização das Propriedades Acústicas de Novos Materiais Visando a 

Confecção de Phantoms Ultrassônicos. Programa de Engenharia Biomédica: Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, [Tese de Doutorado] 2011. 

 

MAGGI, L. E., SILVA, C. E. R., ALVARENGA, A. V., COSTA-FÉLIZ, R. P. B. Ultrasonic 

calibration and certification of V1 and V2 type reference standard blocks for use in Non-

Destructive Testing, Journal of Physics: Conference Series 279; 012029, doi:10.1088/1742-

6596/279/1/012029, 2011. 

 

RAJAGOPAL, S., SADHOO, N., ZEQIRI, B. Reference characterisation of sound speed and 

attenuation of the iec agar-based tissue-mimicking material up to a frequency of 60 mhz. 

Ultrasound in Med. & Biol., v. 41, n. 1, p. 317–333, 2015. 

 

RAMNARINE, K. V., ANDERSON, T., HOSKINS, P. R. Construction and geometric 

stability of physiological flow rate wall-less stenosis phantoms. Ultrasound in Med. & Biol., 

v. 27, n. 2, p. 245–250, 2001. 

  

RENN, W. D., Agar and Agarose: Indispensable Partners in Biotechnology. Ind. Eng. Chem. 

Prod. Res. Dev. N. 23, 17-21, 1984. 

 

SANTOS, T. Q. et al., Validação do método de medição da velocidade ultrassônica de 

propagação longitudinal. XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB, p. 

1644-1648, 2014. 

 

SATO, S. Y.; VIEIRA, C. R. S.; PEREIRA, W. C. D. A. Materiais mimetizadores de tecidos 

para confecção de phantoms para ultra-som diagnóstico. Anais do CBEB 2000, Florianopolis 

SC, 2000. 1105 - 10. 

 

SUN, C., PYE, S. D, BROWNE, J. E., JANECZKO, A., ELLIS, B., BUTLER, M. B., 

SBOROS, V., THOMSON, A. J. W., BREWIN, M. P., CHARLES H. EARNSHAW, C. H., 

MORAN, C. M. The speed of sound and attenuation of an IEC agar-based tissue-mimicking 

material for high frequency ultrasound applications. Ultrasound in Med. & Biol., v. 38, n. 7, 

1262–1270, 2012. 

 

VIEIRA, S. L. Desenvolvimento de um “phantom” para treinamento de biópsia de mama 

guiada por ultrassom [Dissertação de mestrado]. São Paulo: Universidade de São Paulo/ 

FFCLRP, 2005. 

 



48 

 

ZEQUIRI, B. Metrology for ultrasonic applications. Progress in Biophysics and Molecular 

Biology., p.138–152, 2007. 

 

ZEQIRI, B., SCHOLL, W., ROBINSON, S. P. Measurement and testing of the acoustic 

properties of materials: a review. Metrologia. v 47 n.156. doi:10.1088/0026-1394/47/2/S13, 

2010. 
 


