
MX9900129

RADIOPROTEÇÃO EM ODONTOLOGIA:
ANÁLISE DAS FACULDADES DE

ODONTOLOGIA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO NO TOCANTE A

PESSOAL E INSTALAÇÕES
Padilha Filho, L. G*;
Borges, J. C.**;
Raymundo Junior, R. ***;
Koch, H. A. ****

*PEN - COPPE/UFRJ
Fund. Técnica Educacional
Souza Marques
Av.: Mirandela 786 c/15
26520-460, Nilópolis, RJ, Brasil
e-mail: Padilha@lmn.con.ufrj.br
**COPPE-Escola de Engenharia./UFRJ
***Faculdadede Odontologia./UFRJ
****Faculdade de Medicina./UFRJ

Resumo
0 objetivo foi mostrar a necessidade e a
importância da capacitação e da formação
do odontólogo em radioproteção, com base
na recente proposta de regulamento técnico
"Diretrizes de Proteção Radiológica em
Radiodiagnóstico Medico e Odontológico",
da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde (SVSMS). Este
regulamento estabelece normas básicas de
radioproteção nas áreas médicas e
Odontológicas, incluindo princípios,
limites, obrigações e controles básicos para
a proteção do homem e do ambiente, contra
os possíveis efeitos indevidos causados
pelo uso de fontes de radiações ionizantes.

Uma análise dos programas das
disciplinas das escolas de odontologia do
estado de Rio de Janeiro indica que elas
mostram pouca ou nenhuma preocupação
com a proteção radiológica, o que foi

confirmado através de uma enquete
aplicada a professores responsáveis pelo
departamento ou serviço de radiologia das
faculdades de odontologia. Este trabalho
sugestiona a criação ou adaptação de
disciplinas existente, envolvendo
radioproteção e qualidade de imagens em
radiodiagnóstico, para melhorar,
complementar e uniformizar a formação
dos futuros dentistas, otimizando a solução
dos problemas identificados.

Palavras chaves
Odontologia Radio- diagnóstico Proteção
radiológica.
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Introdução
A Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) recomenda e a Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
estabelece normas básicas de radioproteção,
incluindo os princípios, limites, obrigações
e controles básicos para a proteção do
homem e do meio ambiente, contra os
possíveis efeitos indevidos causados pelo
uso de fontes de radiação ionizante.

Para que as recomendações da
AIEA[03] e as exigências da CNEN [04]e
da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde sejam cumpridas, é
necessária uma capacitação adequada do
odontólogo.

A CNEN, através do Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD),
mediante a publicações recentes, vem
difundindo as técnicas de radioproteção em
odontologia.

O IRD [06] considera que, para alcançar
esta meta, é necessária a implementação de
programas de qualificação do pessoal que
trabalha com fontes de radiação ionizante.

O objetivo deste trabalho é mostrar a
necessidade e a importância da capacitação
e da formação do odontólogo em
radioproteção, que resultarão em um
melhor desempenho dos futuros
profissionais, na sua proteção e na de seus
pacientes.

Metodologia
Este trabalho, até agora, levou em conta
dois ramos de investigação:
a) inicialmente, buscou-se os curricula das
escolas de odontologia do Estado do Rio de
Janeiro, para-se conhecer a situação
presente da radioproteção em seus cursos;
b) depois, buscou-se opiniões de
professores responsáveis pelo serviço ou
departamento de radiologia odontológica
das faculdades. Para tanto, elaborou-se um
questionário abrangendo diversos temas
relacionados com, normas, licenciamento,

controle, instalação, pessoal, equipamento,
controle de qualidade, proteção radiológica
e a disciplina. Mas aqui será exposto os
resultados no tocante ao pessoal e
instalações.

Houve uma preocupação de levar-se em
conta as recomendações da AIEA, as
exigências da CNEN e as exigências da
Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, buscando-se avaliar
os reflexos na saúde do profissional e dos
pacientes.

Resultados
A análise dos curricula das escolas do
Estado do Rio de Janeiro indicou que:
1. os conceitos relativos à radioproteção são
ministrados num contexto da disciplina
RADIOLOGIA que, em algumas escolas,
se divide em RADIOLOGIA I e
RADIOLOGIA II;
2. na(s) disciplina^) o tempo destinado à
radioproteção não chega a 10%.
Por outro lado, a análise das respostas dos
questionários aplicados aos professores
responsáveis pelo serviço ou departamento
de radiologia odontológica das faculdades
indicou que:

1. na imensa maioria:
a) das faculdades não possuem supervisor

de radioproteção ou responsável
técnico responsável;

b) não possuem relação nominal,
incluindo:
i. toda equipe;

ii. suas atribuições;
iii. respectivas qualificações

ecarga horárias;
c) há na maioria das faculdades algum

tipo de privilégio ou compensação
para os trabalhadores expostos à
radiação ionizante;

d) não existem áreas de trabalho
delimitadas e classificadas segundo
as características do serviço;
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e) não existem quadros de orientação para
pacientes e acompanhantes;

f) não existem dados disponíveis sobre
qual é a carga média semanal de
trabalho (mA mim);

g) não existem um histórico ocupacional
individual;

h) os trabalhadores do R-X não utilizam
dosímetro individual em área restrita;

i) não existem algum programa de
manutenção dos equipamentos,
incluindo processadoras;

j) não existem manual de instruções
fornecidas, à equipe sobre operação
dos equipamentos e procedimentos
de trabalho;

k) não existem procedimento para
controlar a qualidade das radiografias
da faculdade;

1) não conhece os procedimentos para
licenciamento de uma instalação;

2. há opiniões diversas sobre:
m) se existe um serviço de radioproteção

em suas escolas;
n) seus conhecimentos sobre os riscos e

danos dos raios -X;
o) conhecimentos sobre os riscos e danos

dos raios -X.

Conclusão
Como a análise das respostas dos
questionários, em geral, confirmou a pouca
importância que os curricula dedicam a
assuntos relacionados com a radioproteção,
este trabalho sugere às escolas a criação de
disciplinas ou adaptação das já existentes, e
a necessidade de um programa de controle
de qualidade específico para as faculdades
de odontologia do Estado do Rio de Janeiro
englobando Proteção Radiológica e
Qualidade de Imagens, uniformizando a
formação dos futuros odontólogos e
garantindo maior qualidade nos serviços
oferecidos pelas faculdades. Instituições
como a Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ) e o IRD/CNEN
(todos no Rio de Janeiro) poderiam
contribuir para o sucesso da implantação
desta proposta.
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