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INTRODUÇÃO

O Raio-X é uma radiação eletromagnética que se intera-

gindo com o tecido vivo, produz ionização no mesmo. Essa ioniza-

ção ocorre à nível atômico, o que dependendo da dose e da varia-

bilidade tissular pode ocasionar uma alteração celular e conse-

quentemente uma mutação.

Alguns tecidos são mais sensíveis à radiação do que ou

tros, assim alguns órgãos como a medula óssea, gõnadas e crista-

lino dos olhos são considerados os mais sensíveis a radiação 10-

nizante. Convém salientar que quanto mais jovem for a célula,

mais sensível será a radiação.

Uma das recomendações básicas referente a utilização

correta das radiações ionizantes é de que as doses recebidas por

qualquer pessoa seja a mínima possível. Isso exige a necessidade

dos conhecimentos e conceitos de radiação, dos limites de dose e

dos efeitos biológicos por ela produzidos, bem como, das normas

de proteção radiológica

Atualmente se considera que uma pessoa maior de 18 nnos,

em regime de exposição ocupacional, não deve ultrapassar certos

limites máximos admissíveis para todo o corpo, gõnadas, órgãos

formadores de sangue onde essa dose é lmSv/sem ou 50mSv/ano, sem

exceder 30mSv em 13 semanas e que a população em geral não deve

exceder lmSv/ano, dose vida, podendo esporadicamente atingir no

máximo 5mSv/ano • Salientando que doses provenientes de diag-

nósticos médicos não entram no compacto das doses limites.

Convém ressaltar também os cuidados que devem ser toma

dos com crianças e mulheres grávidas e fetos. Fetos intrauteri-

nos de ratos ou cobaias , expostos aos Raios-X apresentaram

maior susceptibilidade â leucemia e outros tipos de câncer em re

lação aos fetos não expostos; fetos podem atingir a cegueira quan

do expostos a doses excessivas.

OBJETIVO DO TRABALHO

No curso de odontologia, os iniciantes em Radiologia
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devem aprender a executar técnicas especificas para tomadas ra-

diográficas è está fora de propósito que esses alunos inician-

tes comecem a fazer as tomadas radiográficas diretamente em pa-

cientes, ou que um aluno sirva a outro como cobaia nesse aprendi

zado e treinamento, tendo em vista a inexperiência, as dificulda

des de manuseio do equipamento, falta de familiarização com as

técnicas radiográficas e processamento dos filmes que implicarão

em erros que por sua vez resultarão em exposições desnecessárias.

A construção de um simulador crânio-facial seria a so-

lução ideal, pois solucionaria todos esses problemas. Seria im-

portante ressaltar que outras disciplinas iniciam os treinamen-

tos primeiramente em manequins, dentre elas podemos citar: Den-

tistica Operatoria e Restauradora, Endodontia, Periondontia, Pró

tese Fixa e Total.

MATEPIAIS UTILIZADOS

Para o desenvolvimento do simulador foram utilizados um

crânio humano seco, dentes humanos, parafina, ceras no 7 e utili

dade, resina acrílica transparente - "Resapol", gesso pedra e pa

ris, adesivo de silicone "Silastic", aparelho de raios-X - odon-

tológico, panorâmico e médico, filmes radiográficos (18x24 e 24x38),

periapicais - oclusais - panorâmico, suporte de alumínio para fi

xação do simulador na cadeira odontológica, suporte de resina

acrílica para manutenção do filme.

TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DO SIMULADOR

A construção do simulador foi iniciada a partir de um

crânio humano seco. Tanto devido ao fato da raandíbula, e a maxi-

la se apresentarem parcialmente edentulos, o primeiro passo foi

recolc-ir os dentes no locais que faltavam. Postsriomente, proce

deu-se a fixação da cabeça da mandibula na cavidade glenóide do

temporal com silicone, onde todos os movimentos dessa articula-

ção (ATM) foram mantidos. ^

Para simular o tecido existente em cavidadas ósseas

tais como: cérebro, olhos, seios maxilares e frontal, houve ne-

cessidade de se preencher com resina acrílica todas essas cavida

des. Em seguida foi moldada a face de um voluntário com alginato

de acordo com a técnica de QUADROS e FINKELSTEIN(4). Essa molda

gem foi vazada com gesso, onde foi obtido um modelo que serviu
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para construção da mascará de silicone que recobre todo o crânio,

simulando tecido mole da face e da cabeça.

As sete primeiras vertebras da coluna cervical foram

adaptadas no crânio e o pescoço foi construído em resina acríli-

ca. Na parte correspondente ao esõfago e a traquéia foi deixado

um espaço vazio que simula essas estruturas anatômicas.

Toda a parte óssea da maxila e da mandibula foram reco

bertas com silicone. Em seguida foi construída uma língua em si-

licone perfeitamente adaptada ao espaço correspondente.

Com -toda a parte óssea já preparada a máscara de sili-

cone foi adaptada sobre o crânio e colada no mesmo. Em seguida

foram moldadas as orelhas direita e esquerda que depois de cons-

truídas em silicone foram fixadas â máscara, utilizando silicone

adesivo tipo A.

Mo local da boca foi feita uma abertura no silicone que

se estendeu além da comissura labial permitindo assim, que o si-

mulador tenha uma abertura maior e com isto, reproduza os movi-

mentos mandibulares.

Foram realizados estudos para avaliar a equivalência de

resina acrílica e silicone para simular tecido mole. Para simu-

lar a maioria das partes moles, conforme foi salientado, foi ana

lisada uma resina acrílica, que se aproxima muito do tecido mole

quando utilizada em estudos radiográficos. Devido a necessidade

de que o produto final seja opaco, para que o aluno se adapte a

situação real do paciente, foram estudadas as propriedades de ate

nuação, aos raios-X, do silicone que além de ser opaco tem a van

tagem de ser flexível. Com este objetivo foram avaliados os valo

res das camadas semi-redutoras para o acrílico(7,4mm) e para o

silicone(16,4mm). Astím eram radiografadas as placas de espessu-

ra equivalentes, em termos de atenuação de raios-X, para reprodu

zirem a mesma densidade óptica no filme radiológico, e que foram

confirmadas experimentalmente. Desta forma esses materiais pude-

ram ser utilizados para simularem o tecido mole no simulador crã

nio-facial.

Um suporte para o crânio foi construído em alumínio o

latão para sustentar o simulador imóvel sobre a cadeira odontoló

girn. Bsse suporte ainda consta de uma haste regulável que possui

uma extremidade apropriada de resina acrílica para manutenção rio

filme radiográfico em uma posição adequada na hora de se fazer a

radiografia.



141.

Devido a regulagem dessa hast* flexível o fila* pode

ser mantido em qualquer posição na boca, e sendo d* resina acrí-

lica essa haste não interfere na qualidade de imagem radlogrifi-

ca.

Assim temos o simulador pronto para ser utilizado.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Depois de concluídos os trabalhos de construção do fan-

toma, passou-se para a fase de teste, ou seja, a sua utilização

no treinamento técnicos dos alunos, trabalho que está em andamen

to na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-USP.

Foram feitas várias tomadas radíográficas (periapicais,

oclusais, panorâmicas e radiografias extra orais) as radiografias

obtidas se mostraram altamente satisfatórias.

As imagens radiográficas das estruturas anatômicas apa

recém nitidamente e sem distinções ou alterações e não diferem

das radiografias obtidas em pacientes.
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