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Introdução: A fonoforese é conceituada como a migração de partículas de medicamentos por meio da pele devido 
à influência do ultrassom. A utilização do ultrassom terapêutico combinado à técnica da fonoforese vem sendo um 
recurso bastante utilizado quando se tem o objetivo de estimular o processo cicatricial cutâneo, porém, os percentuais 
de transmissibilidade de diversos medicamentos utilizados nos tratamentos de cicatrização de feridas, ainda são desco-
nhecidos. Considerando a eficácia dos medicamentos sulfadiazina de prata 1% e colagenase, utilizados nos processos 
cicatriciais ulcerativos, maximiza-se o interesse em associá-los a outras técnicas terapêuticas, como por exemplo a 
fonoforese, com a finalidade de potencializar a eficácia desses medicamentos. Objetivo: O objetivo geral do presente 
estudo é analisar a transmissibilidade de energia ultrassônica dos medicamentos sulfadiazina de prata 1% e colagenase 
por meio da fonoforese. Métodos: Foram realizadas análises quantitativas utilizando dois aparelhos de ultrassom, 
aparelho 1: AVATAR III - TUS 0203 - ultrassom terapêutico (UST); aparelho 2: EXOGEN 4000+ ultrassom pulsado de 
baixa intensidade (LIPUS). Para a quantificação da condução de energia ultrassônica dos medicamentos, foi utilizado 
uma balança de radiação acústica, modelo UPM-DT-1 digital (Ohmic Instruments CO). O experimento foi dividido em 
cinco grupos: (1) água, (2) sulfadiazina 1% - creme (3) sulfadiazina 1% + nitrato de cério 0,4% - creme, (4) sulfadiazina 
1% + nitrato de cério 0,4% - gel, (5) colagenase - pomada. Resultados: O medicamento sulfadiazina de prata 1% + 
nitrato de cério 0,4% com base em gel apresentou percentuais de transmissibilidade maiores quando comparado aos 
medicamentos dissolvidos em creme e pomada. Conclusão: O medicamento sulfadiazina de prata 1% + nitrato de 
cério 0,4% - gel demonstrou ser apropriado para o uso da fonoforese quando comparado aos demais medicamentos. 
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