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ESTUDO DOS PROCEDIMENTOS RADIOLOGICOS NOS CONSULTÓRIOS

ODONTOLÓGICOS DE BOA VISTA - RORAIMA

Autor: Jaberson Luiz Leitão Costa

Orientadora: Dra. Helen Jamil Khoury

RESUMO

O objetivo deste trabalho é avaliar os procedimentos radiológicos usados nas

clínicas e consultórios odontológicos em Boa Vista, Roraima, que operam com Raios-X. Para

tanto, foram avaliados os seguintes parâmetros do equipamento: 1) diâmetro de campo; 2)

camada semi-redutora (CSR); 3) filtração total; 4) concordância entre o valor real e o valor

obtido da tensão e do tempo. Além disso foram estimadas a dose de entrada na pele do paciente

(DEP), devido ao procedimento adotado para radiografia do dente molar superior, e a qualidade

de imagem.

Os resultados mostraram que 78% dos equipamentos analisados apresentaram

diâmetro de campo superior a 6,0 cm, valor acima do estabelecido pelo Ministério da Saúde. O

teste da tensão mostrou que 14% dos equipamentos não estão de acordo com os critérios de

aceitação, um vez que a diferença entre o valor nominal e o valor real foi maior que 10%. Os

resultados da exatidão do tempo indicaram que 70% dos equipamentos apresentaram uma

discrepância maior do que 10 % entre o tempo de exposição medido e o ajustado no painel, o que

caracteriza uma condição inadequada de operação. Com relação à filtração total, os resultados

mostraram que 77 % dos equipamentos apresentaram filtração total menor que 1,5 mm Al,
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que é o valor mínimo exigido pelo Ministério da Saúde, para equipamentos que operam entre 50

e 70 kVp.

O estudo indicou também que a dose pele dos pacientes é em 35% dos consultórios

maiores do que 3,5 mGy, valor de referência estabelecido pelo Ministério da Saúde, para

radiografias dentais com filme E.

Foi também observado que a maioria das clínicas não usam avental de chumbo nem

protetores de tireóides e que processam o filme manualmente, sem controle de tempo ou

temperatura de revelação.

Com base nos resultados obtidos recomenda-se que seja implantado um programa de

controle de qualidade nos consultórios odontológicos de Boa Vista - RR
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STUDY OF THE RADIOLOGICAL PROCEDURES USED IN ODONTOLOGIC

CLINICS OF BOA VISTA, RORAIMA.

Author: Jaberson Luiz Leitão Costa

Advisor: Dra. Helen Jamil Khoury

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the radiological procedures used at the

odontologic clinics of Boa Vista, Roraima-Brazil. The following parameters were recorded: 1)

fíeld diameter, 2) Half Value Layer, 3) Total filtration, 4) discrepancy between the preset and the

applied kilovoltage and 5) exposure time. Dose to the patienfs skin from radiography of the

upper molar tooth was also estimated.

The results showed that 78% of the inspected units had field diameters larger than

6,0 cm, which is outside the limits recommended by the Brazilian Health Ministry. The results

also showed that 14% of the equipment presented a discrepancy of more than 10% between

preset and applied kilovoltage. On the other hand, the discrepancy between preset and applied

exposure time is higher than 10% in 70% of the tested units. The total fíltration of 77% units is

lower than l,5mm of Al, a value recommended by the Brazilian Health Ministry for equipment

that operates in the range of 50 kV to 70 kV.

The survey also indicates that for 35% of the units the entrance dose is higher than

3,5mGy that is the reference value established by the Brazilian Health Ministry for dental

radiography with film type E.
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It was observed that the majority of the clinics use neither aprons nor collars for

patients and that films are processed manually, without controlling temperature or processing

time. Based on the results obtained it is strongly recommended that a quality control program be

implemented in dental radiological clinics in Boa Vista, Roraima.



1. INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos na área odontológica têm requerido cada vez mais o uso de

radiografias a fim de complementar o diagnóstico. Desta forma, o uso de radiografias tornou-se

um procedimento de rotina dentro da prática odontológica. A técnica mais comum é a radiografia

intra-oral que utiliza filmes sem intensificadores ("No-screen" filmes) com o objetivo de fornecer

imagens das estruturas do complexo maxilo-facial. A eficiência e o sucesso deste exame

radiográfico requerem que a imagem produzida tenha qualidade para o diagnóstico, isto é, que

apresente nitidez, contraste e visibilidade das estruturas anatómicas de interesse.

Diversos fatores interferem na imagem radiográfica, destacando-se entre eles:

parâmetros do equipamento de Raios X, tipo de filme e o seu processamento. Estes fatores

devem ser controlados e sempre estudados, de maneira que permitam obter radiografias com

qualidade adequada ao diagnóstico e com a menor dose no paciente. Utilizando filmes mais

sensíveis à radiação, o profissional pode reduzir o tempo de exposição e portanto a quantidade de

radiação que atinge o paciente, diminuindo assim a dose. O processamento do filme também

afeta significativamente a qualidade da imagem, uma vez que tempo de revelação muito curto ou

produtos químicos vencidos, não permitem a correta revelação do filme. Este fator acaba sendo

compensado com o aumento do tempo de exposição e, portanto, da dose no paciente.

A viabilidade e complexidade dos equipamentos e procedimentos radiológicos

adotados nos diversos países explicam o grande intervalo de variação de dose, encontrado nos

estudos realizados pelo United Nations Scientific Committee on the Effects ofAtomic Radiation

(UNSCEAR) 2000 [1]. No caso particular do Brasil, diversos estudos foram realizados em São

Paulo [2 - 5], Rio de Janeiro [6 - 8], Pernambuco [9,10], Paraná [11,12] e Brasília [13], os quais

mostraram que os procedimentos adotados pelos dentistas, tanto no processamento dos filmes,



como na sua exposição, têm resultado em altas doses na entrada da pele do paciente. Nenhum

estudo foi efetuado no Estado de Roraima, razão pelo qual pretende-se realizar este trabalho, a

fim de avaliar as condições de operação dos equipamentos de Raios X odontológicos instalados

em clínicas e hospital da rede pública e privada da cidade de Boa Vista - RR, bem como os

procedimentos de proteção radiológica e controle de qualidade destas instituições, além de obter

informações sobre dose de entrada na pele do paciente. Espera-se também com este trabalho,

fornecer dados para Vigilância Sanitária do Estado de Roraima, contribuindo assim para a

implantação da Política de Gestão e Saúde no Estado.

A avaliação das instituições odontológicas será efetuada com base na Portaria 453 do

Ministério da Saúde [14] que estabeleceu as diretrizes de Proteção Radiológica em Radiologia

Médica e Odontológica.

Procurou-se também, através deste trabalho, avaliar as condições de processamento

dos filmes odontológicos, visando assim contribuir para melhorar os procedimentos de

processamento dos filmes, o que influencia a qualidade da imagem e a dose no paciente.



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As experiências com tubos de raios catódicos prepararam o terreno para a descoberta

dos Raios X que ocorreu no dia 8 de novembro de 1895 através de experimento de Wilhelm

Conrad Roentgen. O anúncio da descoberta, que permitia ver ossos e órgãos no interior do corpo

humano, correu o mundo e em poucos dias, os médicos do mundo todo aceitaram a nova

descoberta como um grande progresso na assistência à saúde pois, pela primeira vez, podiam ver

o que ocorria no interior do corpo de um paciente [15, 16].

Logo após a descoberta dos Raios X, isto é, em dezembro de 1895, o Dr. Otto

Walkhoff, de Braunschweig, Alemanha, realizou a primeira radiografia dentária da sua própria

boca. Ele utilizou uma placa fotográfica de vidro envolta em papel preto como mostra a Figura 1,

submetendo-se a uma exposição de 25 minutos[16].

Figura 1 : primeira radiografia dentária.



Entretanto, graças às pesquisas clínicas de Edmund Kells é que os Raios X tornaram-

se recursos indispensáveis ao diagnóstico em odontologia. Em seu trabalho publicado no Dental

Cosmos, em agosto de 1898 [16], o Dr. Kells já fazia referência à importância de obter uma

radiografia usando ângulos corretos e posicionadores padronizados para o filme radiográfico

[15,16].

Ao longo destes 100 anos após a sua descoberta, os Raios X têm sido usados cada

vez mais na medicina. Atualmente constituem um meio essencial para o diagnóstico e a terapia

sendo a radiologia da cabeça e pescoço uma das mais frequentes aplicações.

Segundo o UNSCEAR [1] o número anual de exames de radiodiagnóstico varia entre

os vários países, dependendo dos níveis de cuidados com a saúde de cada país. A UNSCEAR,

com base no número de médicos por unidade de população, classifica os países em quatro níveis

com relação aos cuidados com a saúde:

Nível I - Possui pelo menos 1 médico por 1000 habitantes

Nível II - Possui 1 médico para 1000 a 3000 habitantes

Nível III - Possui 1 médico para 3000 a 10.000 habitantes

Nível IV - Possui 1 médico para mais de 10.000 habitantes

É importante ressaltar que esta classificação não implica em uma avaliação da

qualidade dos serviços médicos do país. É usada apenas para a análise da prática de

radiodiagnóstico nestes países.

O Brasil, segundo o relatório 2000 do UNSCEAR [1], está classificado no nível II,

possuindo, 1.111 médicos, 222 radiologistas e 667 dentistas por milhão de habitantes. Segundo

o mesmo relatório, as frequências médias de exames de Raios X odontológicos, por 1000

habitantes, para os países dos quatro níveis são mostradas na Tabela 1 .



Tabela 1 - Frequência média de exames odontológicos no período de 1991 - 1996 [1].

NUMERO MÉDIO DE EXAMES/1000 HABITANTES

NÍVEL DO PAIS INTRA-ORAL

I 365

II

BRASIL

III

IV

106

111

0,07

PANORÂMICA

47

1,1

0

Obs. Os dados do Brasil foram obtidos a partir de instituições do Paraná.

Segundo dados da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), no ano de 2000,

o Brasil tinha cerca de 60.000 aparelhos de Raios-X odontológicos instalados, sendo que a

radiografia dentária deve participar com cerca de 20% dos exames radiográficos realizados na

saúde. Esse número crescente de aparelhos, em radiografias dentárias, tem preocupado a

comunidade científica sobre os riscos radiobiológicos inerentes desses procedimentos além da

qualidade das radiografias obtidas. A Figura 2 mostra a distribuição dos equipamentos de Raios

X odontológicos no Brasil [6].



• Radioterapia 152
<• Radiodiagnóstico - 18.000
• Odontologia - 60.000
-+• Medicina Nuclear - 247
• Indústria - 545

Figura 2: Distribuição dos aparelhos de Raios X odontológicos no Brasil

Os equipamentos de Raios X utilizados em odontologia podem ser classificados em

Raios X convencionais (usados para radiografia intra-oral), Raios X panorâmicos (usados para

radiografias extra-oral) e Raios X de Tomografia Computadorizada (usados para estudos

especiais da arcada dentária).

Como a maior parte dos equipamentos odontológicos é de Raios X convencionais,

discutiremos a seguir o princípio de funcionamento destes equipamentos. ~



2.1. Equipamento de Raios X Odontológico

A Figura 3 mostra um equipamento de Raios X odontológico (Heliodent-Simens-

60kV) convencional utilizado para radiografias intra-orais. Este equipamento é constituído

basicamente de três componentes fundamentais: tubo de Raios X, gerador de alta tensão e painel

de controle.

Controle et«3 «empe»

Figura 3: Equipamento de Raios-X odontológico.

2.1.1. Tubo de Raios X

É um tubo de vidro no qual foi efetuado vácuo e que contém no seu interior o cátodo

e o ânodo. Possui uma janela com espessura menor do que o resto da ampola e pela qual passa o

feixe útil com a menor absorção possível. O tubo é colocado dentro de uma calota protetora

revestida de chumbo, a fim de reduzir a radiação espalhada (Figura 4).



Figura 4: Ampola de Raios X odontológico

O cátodo é o eletrodo em que são gerados os elétrons que serão acelerados para o

ânodo do tubo. O cátodo divide-se em duas partes: filamento e focalizador. O filamento é um fio

de tungsténio com a forma de espiral, que emite elétrons devido ao seu aquecimento. Isto ocorre

quando uma corrente, da ordem de 6 A, atravessa o filamento, aquecendo-o e iniciando o

processo de emissão termoiônica. O focalizador é utilizado para evitar a dispersão dos elétrons

produzidos no filamento. Muitos tubos de Raios-X possuem dois focos, um pequeno e um

grande. O foco menor tem orifício na faixa de 0,3 a 1,0 mm e o foco maior de 1 a 2,5 mm.

O ânodo é o eletrodo positivo do tubo de Raios X. O material do qual é feito o

ânodo é normalmente o tungsténio embutido em cobre. O tungsténio serve como alvo do feixe de

elétrons emitidos do cátodo e acelerados na direção do ânodo. O ânodo funciona como suporte do

alvo e como condutor térmico para dissipar o calor produzido no alvo devido ao choque dos

elétrons.

O rendimento de produção de Raios X depende da diferença de potencial (kV) e do

número atómico do alvo, e é dado pela expressão [17]:

RENDMENTO.(R)% = ZxVxlO-7
(1)



Onde:

R = Rendimento do equipamento (%)

Z = Número atómico do material

V = Tensão (V)

Valores típicos para o alvo de tungsténio (Z = 74) são mostrados na Tabela 2.

Tabela

TENSÃO (kV)

50

60

70

90

150

5,5 MV

2 - Rendimento dos equipamentos de Raios X

% CALOR

99,63

99,56

99,5

99,3

99

60

[17].

% Raios X

0,37

0,44

0,5

0,7

1,0

40

Portanto, para tensões até 70 kV, cerca de 99,5% da energia dos elétrons incidentes

no alvo é convertida em calor o qual precisa ser dissipado rapidamente para não fundir o ânodo.

Como já foi dito anteriormente, o alvo é a área do ânodo onde ocorre o impacto direto

dos elétrons. O material utilizado para o alvo é o tungsténio devido às seguintes características:

Alto número atómico, o que implica em grande eficiência de produção de Raios X

e maior energia;

Condutibilidade térmica quase igual à do cobre, o que resulta em rápida

dissipação do calor produzido;

- Alto ponto de fusão (3.370 °C).
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Pode-se classificar os ânodos em fixos e giratórios. O ânodo fixo, devido à sua

limitada dissipação de calor e reduzido ponto focal, tem uso restrito a aparelhos portáteis e de

Raios X dental. O ânodo giratório, desenvolvido objetivando uma maior dissipação de calor, tem

forma de disco e é composto de tungsténio, molibdênio, ou até mesma grafite ao qual se une uma

liga de rhenium e tungsténio. A utilização de ânodos giratórios permite a aplicação de potências

maiores, pois a energia pode ser distribuída pela maior área do tubo anódico e assim dissipar mais

calor sem que ocorra a fusão e vaporização do material.

2.1.2. Gerador de Alta Tensão

A função de um gerador é elevar a tensão da rede a um nível apropriado para a

produção de Raios X. As funções específicas de um gerador [18] são aumentar a tensão

(produção de kV), converter corrente alternada em corrente contínua, controlar a tensão (kV),

controlar a corrente do tubo (mA) e controlar o tempo de exposição. Um gerador de alta tensão é

constituído basicamente de um transformador de alta tensão, sistema de retificação e painel de

controle.

Transformador de alta tensão é do tipo "step-up" (elevador), ou seja a tensão do

secundário (induzido) é maior de que a do primário devido ao número de espiras no secundário

ser maior do que no primário. Este transformador geralmente é imerso em óleo, cuja finalidade é

o resfriamento do sistema e seu isolamento elétrico. A Figura 5 mostra o transformador do

equipamento de Raios X odontológico
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Tubo de Raios-X

Transformador de alta tensão

Figura 5 : Transformador de alta tensão do aparelho de Raios X odontológico

O tipo de rede, monoíãsica ou trifásica, que é a fonte de alimentação do equipamento,

influencia na qualidade de radiação. Nas redes monofásicas pode-se ter fontes de alimentação

com um ou dois pulsos por período de frequência da rede, dependendo do tipo de retificação

(meia onda ou orjd^ cprnpleta). Nas redes trifpipas, existem retifiçadores que geram multi-pulsos

[18].

A variação da tensão aplicada ao tubo deve ser a menor possível, pois baixos valores

de tensão produzem radiação de baixa energia, que não contribui para informação, mas

prejudicando o registro no filme radiográfico ou tela [19].

2.1.3. Painel de Controle

O painel de controle permite ao operador controlar a corrente, a tensão do tubo e o

tempo de exposição, de modo a obter a radiação necessária para a radiografia. Variando a tensão,

varia a energia do feixe de Raios X , enquanto que a variação da corrente acarreta a variação da
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aparelho permanecerá emitindo radiação, após o acionamento do disparador. É importante

observar que o feixe de Raios X será produzido apenas quando o disparador for acionado. Em

alguns aparelhos a corrente e o tempo de disparo são ajustados em um único controle chamado de

miliampere-segundo (mA.s). De um modo geral, os equipamentos de Raios X odontológico não

permitem a variação da tensão e da corrente. No painel de controle é possível ajustar apenas o

tempo de exposição.

A tensão (kVp) dos aparelhos de Raios X odontológicos convencionais costuma ser

fixa, operando na faixa de 50 a 70 kVp. Aparelhos com seletores de tensão operam na faixa de 50

a 100 kVp e são utilizados para Raios X Panorâmicos e tomografia computadorizada.

2.2. Produção de Raios X

Os Raios X são produzidos pelo freamento brusco dos elétrons que se movem do

cátodo para o ânodo. Em consequência desse freamento dois processos ocorrem: produção de

fótons e aquecimento do ânodo. A radiação de freamento é produzida quando elétrons acelerados

são freados bruscamente contra o alvo.

A energia do fóton emitido depende: do número atómico (Z) do alvo, da energia

cinética do elétron e da distância do elétron ao núcleo. No processo de freamento (radiação de

Bremsstrahlung) a energia liberada pelo elétron varia entre os valores mínimo e máximo da

energia cinética fornecida pela alta tensão para acelerá-lo. Portanto, a radiação produzida tem um

espectro contínuo.

A radiação característica ocorre quando o elétron incidente choca-se com um elétron

do átomo do alvo. Este é arrancado da órbita e um elétron da camada superior cobre a lacuna

criada, emitindo fótons que são os Raios X. Como os níveis de energia dos elétrons são únicos

para cada elemento, os Raios X decorrentes deste processo também são únicos, portanto

caracteristicos para cada elemento (material), por isso o nome Raios X característico. A diferença

de energia dos dois níveis (n2 e ni) é dada pela seguinte equação:

E = En, - En2 (2)
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Onde:

En2 = Energia do nível 2

Eni = Energia do nível 1

E = Energia dissipada

O espectro do feixe de Raios X é composto por fótons que podem ter qualquer

energia, desde valores próximos de zero até um valor máximo determinado pela energia do

elétron incidente, formando assim, um espectro contínuo (Radiação Bremsstrahlung). Superposto

a este espectro contínuo, tem-se a radiação característica que é formada por fótons de energia

bem definida, correspondendo à diferença de energia entre os dois níveis. (Figura 6).

0>
• o
T3
"êfl
C

Radiação Não Filtrada
(No Vácuo)

Radiação Característica K

Enereia Máxima dos Fótons

50
I

100
1

150 200

Energia (keV)

I

I

Figura 6: Espectro do feixe de Raios X [17]
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2.3. Parâmetros que interferem no feixe de radiação

2.3.1. Tensão aplicada ao tubo de Raios-X

A tensão aplicada aos terminais do tubo irá determinar a intensidade do campo

elétrico que provocará a aceleração dos elétrons e, consequentemente, a penetração do feixe de

Raios X. Quanto maior a energia cinética dada aos elétrons, menores serão os comprimentos de

onda dos fótons de Raios X resultantes. Portanto, a tensão (kVp) determinará a qualidade do feixe

de Raios X, que contribui para o contraste da imagem.

Outro parâmetro importante é o tipo de gerador utilizado no equipamento de Raios X.

O gerador de potencial constante permite produzir uma imagem com qualidade para o

diagnóstico, com menores valores de tensão. Trabalho realizado por Mc DAVID [24] comparou o

equipamento de Raios X odontológico com 70 kVp de potencial constante com o de 70 kVp com

tensão retificada de meia onda. Os resultados mostraram que para produzir a mesma densidade

óptica no filme, a dose de entrada na pele com o equipamento de potencial constante foi 26%

menor do que o equipamento com retificação de meia onda.

Um ponto importante no programa de controle de qualidade é a garantia de

coincidência entre a tensão aplicada ao tubo de Raios X e o seu valor nominal, além da

reprodutibilidade do valor da tensão. A Portaria 453 do Ministério da Saúde [14], estabelece que

a diferença entre o valor nominal e o real de tensão aplicada ao tubo de Raios X, deve ser menor

ou igual a 10% e a variação na reprodutibilidade do valor de tensão deve ser menor que 10%.

Segundo esta Portaria a tensão do tubo em radiografias intra-orais deve ser maior ou

igual a 50 kVp, preferencialmente maior que 60 kVp.

SANTOS et ai. [10] avaliaram 70 consultórios dentários públicos e privados instalados

em Recife-PE. Os resultados obtidos mostraram que 35 % dos equipamentos apresentaram

divergência maior que 10 % entre os valores da kVp nominais e reais. Dos equipamentos

analisados, 14,3 % operavam com 50 kV, 42,9 % com 60 kV e 42,8 % com 70 kV.

YACOVENCO [25] realizou um trabalho que teve como objetivo desenvolver um

processo de implantação e gerenciamento de um Programa de Garantia de Qualidade nos serviços
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WATANABE et ai [31] comprovaram que a filtração de 2,0mm de Al para

potenciais de 65 kV é a ideal pois reduz a dose de exposição em 24% e mantém a qualidade da

imagem quando comparada com 1,5 mm de Al, o que está de acordo com MALSKY et ai [32].

De acordo com a Portaria 453 do Ministério da Saúde, os equipamentos com tensão de tubo

menor ou igual a 70 kVp devem possuir uma filtração total permanente não inferior a 1,5 mm Al.

Enquanto que equipamentos com tensão superior a 70 kV, devem possuir uma filtração total

permanente não inferior ao equivalente a 2,5 mm Al.

YACOVENCO [25] avaliou uma amostra de 156 aparelhos do Rio de Janeiro e constatou

que em 23,8% a filtração total era inferior a 1 mm de Al. Em 32,7 % ela se situava entre 1 e 1,5

mm de Al, em 43,5% era igual ou maior que 1,5 mm Al.

SANTOS et ai [10] verificaram que em 70 equipamentos de Recife-PE, 46%

apresentaram filtração total inferior a 1,5 mm Al e portanto não atendendo às recomendações do

Ministério da Saúde. Por outro lado, YAKOUMAKIS et ai. [22] realizaram avaliações em 52

equipamentos de Raios X odontologicos da Grécia, sendo que 5 destes tinham tensão de operação

igual a 50 kVp, 12 tinham tensão de 60 kVp, e 11 operavam com 70 kV. A análises destes

equipamentos mostraram que 68% dos equipamentos com 50 kV tinham filtração inadequada,

isto é, inferior a 1,5 mmAl e que a maioria (80%) dos equipamentos com tensão de 60 a 70 kV,

apresentavam filtração adequada, superior ou igual a 1,5 mmAl.

2.3.3. Colimação

A limitação do campo de radiação às dimensões do objeto a ser radiograíàdo reduz a

dose no paciente além de diminuir a quantidade de radiação espalhada que atinge o filme

radiográfico, melhorando a qualidade da imagem. Existem diversos dispositivos para limitar as

dimensões do feixe de radiação, tais como: diafragmas, cones e colimadores móveis. No caso dos
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equipamentos convencionais de odontologia, o tamanho útil do campo de radiação é determinado

pelas dimensões do diafragma que é posicionado na saída do tubo de Raios X, conforme mostra a

Figura 7.

íiitio de
alumio

locáiadoí empo de
radiação

Figura 7 : Esquema do cabeçote de Raios X odontológico com cone localizador e
Colimador

As dimensões do diafragma (colimador) devem ser calculadas de modo que o feixe de

radiação não incida nas paredes do cone localizador, o que ocorre com os localizadores de ponta

fechada, conforme mostra a Figura 8. Portanto, as dimensões do diafragma dependem do

comprimento do cone localizador.
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Figura 8 : Esquema do cone localizador de ponta fechada

Cone localizadores que têm a ponta fechada não são adequados, pois acarretam no

aumento da radiação espalhada o que afeta a imagem e aumenta a dose no paciente. Cones

localizadores com terminação na forma retangular vêm lentamente substituindo os localizadores

circulares, pois reduzem o campo de radiação em cerca de 50% e portanto a dose no paciente. De

fato, os dados apresentados no UNSCEAR-2000 [1 ] mostram que a dose efetiva é de 4 \xSv para

localizadores circulares e passa para 2uSv no caso do localizadores retangulares.

Segundo a Portaria 453 do Ministério da Saúde [14], nos equipamentos de Raios X

intra-orais o diâmetro do campo de radiação não pode ser superior a 6 cm na extremidade de

saída do cone localizador. Valores entre 4 e 5 cm são permitidos apenas quando houver um

sistema de alinhamento e posicionamento do filme.

O Ministério da Saúde também estabeleceu que para equipamentos com 50 kV o

cone localizador deve ter um comprimento mínimo de 18 cm , entre 60 e 70 kV, comprimento

mínimo 20 cm e com tensão superior a 70 kV, comprimento mínimo de 24 cm.

Comparações dos valores de dose na tireóide devido a radiografias intra-orais

mostraram que ocorre um decréscimo de 45% no valor da dose no órgão quando o comprimento

do cone localizador aumenta de 20 cm para 40 cm, no caso de equipamentos de Raios X

odontológico de 70 kV [33].
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SALES et ai. [34] avaliaram uma amostra de oito aparelhos de Raios X odontológico da

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quanto aos

diâmetros médios do feixe útil de radiação e da penumbra. Os resultados obtidos demonstraram

que nenhum dos aparelhos verificados obedece às normas do Ministério da Saúde, apresentando

diâmetros de campo entre 7,4 a 19 cm.

Resultados semelhantes foram obtidos por YACOVENCO [25] que avaliou 156

aparelhos de Raios X odontológicos no Rio de Janeiro e constatou que 63,8% apresentavam

tamanho de campo acima de 6 cm de diâmetro.

SANTOS et ai. [10] em uma avaliação de 70 consultórios odontológicos públicos e

privados instalados em Recife-PE, observaram que em 82,7% dos equipamentos possuem

diâmetro do feixe acima dos limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Estes resultados

evidenciam a necessidade de avaliação das dimensões do campo de radiação.

2.3.4. Dose Paciente

A dose paciente devido à radiografia odontológica é fortemente influenciada pelas

condições de operação do equipamento e pela técnica radiográfica utilizada [20, 21]. Alguns

valores típicos de dose efetiva devido às radiografias dentais, apresentados no UNSCEAR-2000

[1], são mostrados na Tabela 3.
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Tabela 3 - Dose Efetiva devido à radiografia dental [1 ].

Técnica Radiográfíca

"Two - Bitewing" film 70 kV
(Radiografia -intra-oral) Filme E

D.F.P = 20cm Colimador Retangular
"Two - Bitewing" film 70 kV
(Radiografia -intra-oral) Filme E
D.F.P= 20 cm Colimador Circular

Two - Bitewing" film 50 - 60 kV
(Radiografia -intra-oral) Filme E
D.F.P =10 cm Colimador Circular

Two - Bitewing" film 50 - 60 kV
(Radiografia -intra-oral) Filme D
D.F.P = 10 cm Colimador Circular

Radiografia Panorâmica
Ecran-Terra Rara
(Filme de base verde)

Ecran-Ca+Tungsteno
(Filme de base azul)

Dose Efetiva-(nSv)

2

4

8

16

7

14

No caso de radiografias periapicais, trabalhos realizados por SANTOS et ai. [10]

mostraram que em avaliação realizada em Recife - PE em 1998 a dose de entrada na pele variou

de 3,5 mGy a 6,0 mGy. Valores semelhantes foram encontrados em trabalhos realizados por E.

YAKOUMATIS et ai.[22] na Grécia que encontrou uma variação na dose de entrada de 1 mGy

a 19 mGy. Trabalhos realizados no Rio de Janeiro [6, 7] e São Paulo [2], mostraram que a dose

de entrada na pele devido aos procedimentos radiológicos do dente molar superior resultaram em

valores de dose pele de 5 mGy a 40 mGy e 5 mGy a 45 mGy, respectivamente. Estes valores

de dose podem ser reduzidos a partir da otimização do procedimento radiográfico. De fato,

trabalhos de LECOMBER e FAULKNER (23) mostram que a otimização da técnica de

radiografia periapical resultou na redução de dose pele para 0,5 a 1,3 mGy e dose efetiva de 1,1 a

3,3 uSv por exposição. Esta otimização envolve o controle das condições de operação do

equipamento (tensão, tempo de exposição e as condições de processamento do filme

radiográfico), além da técnica radiológica empregada.
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2.4. Formação e Processamento de Imagem Radiográfica

2.4.1. Composição do Filme Radiográfico

Os filmes para radiologia dental são filmes radiográficos que têm dimensões, emulsão

e velocidades adaptadas para o uso em odontologia. O filme consiste de uma base de acetato

recoberta por uma emulsão sensível à radiação, conforme mostra a Figura 9. A emulsão é

formada por uma goma gelatinosa contendo cristais de prata de dimensões microscópicas. A

sensibilidade da emulsão é função do tamanho dos grãos de AgBr (brometo de prata). Quanto

maior for o tamanho dos grãos mais sensível é o filme.
Gelatina

Gelatina com
cristais de AgBr

Base

Gelatina com
cristais de AgBr

Gelatina

Figura 9 : Esquema da composição do filme radiográfico

Quando a radiação incide sobre o filme interage com os grãos de AgBr destruindo a

ligação dos átomos de prata e de bromo. Haverá, portanto a formação de íons de prata,

constituindo a denominada imagem latente. Esta imagem é revelada através de ataque químico
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que reduz os íons de prata em prata metálica. A emulsão revelada contém, além da prata metálica

reduzida, alguns haletos de prata, parcialmente oxidados pelo agente revelador. Este resíduo de

brometo de prata é removido da emulsão através da lavagem do filme com uma solução de

tiosulfato de sódio. Este processo denomina-se fixação da imagem.

O enegrecimento do filme está relacionado com a concentração de prata metálica nele

depositado a qual depende da intensidade da radiação que incide no filme. Esta relação é

representada pela curva sensitométrica do filme a qual relaciona a densidade óptica (D.O.) do

filme com a dose. A Figura 10 mostra o esquema desta curva característica do filme radiográfico.

Observa-se, a partir desta figura, que há uma faixa de dose (região B - C **) em que a densidade

óptica é linear com a intensidade de radiação. Para doses acima desta região há uma saturação na

D.O. À parte da curva abaixo da região linear que corresponde à região de baixa exposição

apresenta pequeno contraste (região A) e a parte correspondente à região de saturação (região D)

não permite a diferenciação entre diferentes materiais.

3 . 0

Região D

1 2 4 8 16 32 64
64 32 16 9 4 2

EXPOSIÇÃO RELATIVA

Figura 10 : Esquema da curva característica do filme radiográfico.
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A forma da curva característica irá depender do tipo de filme, das condições de

processamento do mesmo e dos parâmetros de exposição. Através da curva característica é

possível obter informações sobre contraste, velocidade e latitude do filme, parâmetros estes

importantes para a qualidade da imagem.

A curva característica do filme também é influenciada pela temperatura da solução

reveladora e pelo tempo de revelação. O controle do processo de revelação é fundamental para a

qualidade da imagem [35].

2.4.2. Características Sensitométricas dos Filmes Radiográficos

a) Contraste

Chama-se de contraste à capacidade do filme de produzir diferenças de D.O. entre

duas áreas que receberam diferentes exposições.

O contraste do filme pode ser matematicamente expresso pela inclinação da porção

linear da curva característica, expresso pela seguinte equação:

Contraste = D | ° 2 ( 3 )
logE,-logE2

Onde:

Di é sempre 0,25 e D2, sempre 2,0, ambos acima da densidade da base e do fog que corresponde

à revelação de haletos de prata presentes na emulsão fotográfica, mas que não foram expostos à

radiação. A densidade do fog pode ser causada pela exposição do fílme ao calor, alta umidade,
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luzes de segurança inadequadas, etc. Ei e E2 são os valores de exposição correspondentes às

densidades Di e D2.

Na Figura 11 são mostrados dois filmes com contrastes distintos, o que pode ser

notado pela diferença de inclinação da parte linear de suas curvas características, onde o filme A

possui mais contraste que o filme B.
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Figura 11 : Curvas características de filmes com contrastes distintos.

b) Sensibilidade

A sensibilidade de um filme corresponde à sua eficiência em responder a uma

quantidade de exposição aos Raios - X . É definida como o inverso da exposição (em Roentgen)

necessária para produzir no filme radiográfico uma densidade óptica igual a 1, ou seja:

velocidade =
1

Exposição (em R) que produz D.O. = 1
( 4 )
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A Figura 12 mostra dois filmes de mesmo contraste, mas velocidades diferentes. O

filme A requer menos exposição que o B para produzir uma dada densidade. Portanto o filme A

é dito mais rápido do que o filme B.

0,0

Log da Exposição Relativa

Figura 12 : Filmes de mesmo contraste, mas velocidades diferentes.

c) Latitude

A latitude é outra característica importante obtida a partir da curva característica. Ela

corresponde ao intervalo de exposição em que as densidades ópticas são úteis para o diagnóstico.

Este intervalo das densidades ópticas corresponde à parte linear da curva característica e

geralmente fica entre os valores de 0,4 a 2,0 das densidades ópticas. A Figura 13 mostra a curva

característica de dois filmes com diferentes latitudes. Observa-se que o filme A tem uma latitude
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menor que o filme B, apesar de ter mais contraste. É importante notar que a latitude varia

inversamente com o contraste.

LATITUDE DO
FILME B

LATITUDE D O
FILME A.

O -3 OJ6Í O 5 1 J 2 1J5 1JB 2.1 2 ^ * 2."7 3 JO

LOG EXPOSIÇÃO RELATIVA

Figura 13 : Dois filmes com latitudes diferentes

Os filmes mais sensíveis necessitam de menor quantidade de radiação para

produzirem imagens com valor para diagnóstico e por isso representam o mais eficiente fator na

redução da radiação ao paciente durante a tomada radiográfica. Este ganho na sensibilidade pode,

entretanto resultar em perda de nitidez. O tamanho dos cristais de halogenetos de prata contidos

na emulsão dos filmes radiográficos é um dos fatores que determina uma maior ou menor

sensibilidade dos mesmos, assim, filmes mais sensíveis possuem cristais maiores e vice-versa.

Desta maneira, quando estes cristais são grandes, aumenta a área de sensibilização do filme,

causando perda da nitidez do mesmo.

Os primeiros filmes para radiologia odontológica lançados no mercado, requeriam

altos tempos de exposição. Os "Radia-tized", por exemplo, requeriam 4,5 s para a radiografia de
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dentes molares superiores [36]. Em 1955, surgiu no mercado o filme Ultraspeed (filme para

radiografia dental, velocidade D, com alto contraste, bom detalhamento e excelente qualidade de

imagem), com sensibilidade 5 a 6 vezes maior do que o Radiatized (filme periapical

odontológico). Em 1981, foi lançado no mercado o filme Ektaspeed (filme para radiografia

dental, velocidade E), duas vezes mais sensível que qualquer outro do grupo D [37]. Por

apresentar menor contraste, irregularidade na granulação e menor latitude, o filme Ektaspeed foi

substituído pelo Ektaspeed Plus(filme dental de alta sensibilidade, velocidade E, para radiografia

intra-oral de exposição reduzida, com excelente qualidade de imagem), lançado pela Kodak em

1994. O filme Ektaspeed Plus usa, em sua emulsão, a tecnologia T-Mat, com grânulos tabulares,

diferentes da emulsão anterior. Esta tecnologia além de melhorar a resolução da imagem,

aumenta a sensibilidade do filme. Hoje em dia estão disponíveis no mercado filmes dos grupos D,

E e F(novo filme dental Insight da Kodak, o filme dental mais rápido do mercado, quando

comparado a outros filmes, em estudos com condições de processamento semelhantes).

Muitas pesquisas foram direcionadas para avaliar a sensibilidade e a qualidade de

imagem entre os vários tipos de filmes, primeiro entre o Ultraspeed e o Ektaspeed, [38, 39],

depois entre Ultraspeed e o Ektaspeed Plus, [40 - 42 ].

RICHARDS [30] verificou, que utilizando o filme Radia-tized, para se conseguir

densidade óptica equivalente a 1,0 era necessário uma exposição de radiação de 250 mR,

enquanto que para se obter essa mesma densidade óptica utilizando o filme Ultraspeed, a

exposição seria de 45 mR. Posteriormente foi demonstrado que, para se conseguir densidade

equivalente a 1,0 era necessário 57 mR de exposição quando da utilização do filme Ultraspeed

e 33 mR quando empregava-se o filme Ektaspeed [43].

HORTON et ai. [44], com objetivo de avaliar a capacidade de diagnóstico do filme

Ektaspeed, variou a tensão entre 70 e 90 kVp para saber se a qualidade da imagem dependia

daquela. A partir dos resultados encontrados ele concluiu que o filme do grupo E apresenta

imagem ligeiramente melhor para 90 kVp do que para 70 kVp.

Por outro lado, KLEIRER [45] procurou estudar a qualidade da imagem obtida com

os filmes Ultraspeed e o Ektaspeed. Ele selecionou quatro grupos de pacientes em diferentes

fases do tratamento endodôntico e efetuou duas radiografias com cada tipo de filme. As

radiografias foram montadas lado a lado e submetidas à avaliação da imagem por parte de 30
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examinadores. Os resultados mostraram que o filme Ultraspeed tem melhor contraste e qualidade

de imagem do que o filme Ektaspeed.

Trabalho semelhante foi realizado por FROMMER e JAIN [46] que procuraram

identificar a preferência dos dentistas com relação à qualidade da imagem obtida com filme D e

E. Os resultados indicaram que os filmes do grupo E produziam imagens aceitáveis para

diagnóstico, com a vantagem de reduzir em 50% a exposição do paciente em comparação com o

filme do grupo D.

PRINCE [40] em 1995, comparou o filme Ektaspeed Plus com os filmes Ultraspeed

e Ektaspeed, utilizando para isto a análise da curva característica. O Ektaspeed Plus foi duas

vezes mais rápido do que o ultraspeed. O contraste do filme Ektaspeed Plus mostrou boa

resolução assim como o Ektaspeed, embora ambas emulsões foram inferiores a do filme

Ultraspeed. O autor concluiu que o Ektaspeed Plus pode ser uma alternativa aceitável ao filme

Ultraspeed.

SYRIOPOULOS et ai. [47] , avaliaram as propriedade sensitométricas dos filmes

Ektaspeed Pus, Ultraspeed e o Agfa Dentus M2 "Comfort" utilizando cinco soluções para o

processamento. O filme Ektaspeed Plus apresentou a maior densidade base e velamento e o

Ultraspeed a mais baixa, independentemente da solução utilizada. O Ektaspeed Plus apresentou

sensibilidade mais alta em quatro das cinco soluções utilizadas. O Agafa Dentus M2 "Comfort",

lançado recentemente, foi mais sensível que o Ektaspeed Plus quando se utilizou a solução para

processamento automático. Todos os filmes processados nas soluções automáticas foram mais

sensíveis do que quando processados manualmente. O filme Agafa Dentus M2"Comfort", é um

filme de sensibilidade E e pode ser considerado uma alternativa ao Ektaspeed Plus. Ambos

podem ser recomendados para uso na prática Odontológica e contribuem para a redução da dose

de radiação ao paciente.

FARMAN e FARMAN [48], em 2000, compararam as propriedades de um novo

filme intrabucal de sensibilidade do grupo F com as obtidas por outros quatro filmes mais

antigos dos grupos D e E, e avaliaram o uso de seis soluções de processamento. Utilizaram os

filmes Flow, de sensibilidade do grupo F, o Ektaspeed Plus, o Agfa Dentus M2 "Comfort" e o

Ultraspeed. Foram calculados a densidade base e velamento, densidades óticas do filme,

sensibilidade, contraste, latitude e resolução. Os resultados mostraram que a escolha da solução

processadora pode afetar as propriedades do filme incluindo a sensibilidade. O novo filme do
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grupo F foi o mais sensível. O filme Agafa Dentus M2 "Comfort" apresentou a sensibilidade do

grupo F e o Ultraspeed, a sensibilidade do grupo E, quando foi utilizada a solução Automat XR.

O filme F, novo no mercado, reduz pela metade a exposição de radiação ao paciente quando

comparado com o filme E, sem detrimento da qualidade da imagem. A Figura 14 mostra_a-curva

característica dos filmes Ultraspeed(D), Ektaspeed Plus (E) e Insight(F) da Kodak [ 49 ].
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Figura 14: Curvas características para os filmes Insight, Ektaspeed Plus e Ultra-speed

CAPELOZZA e CASATI [3] realizaram um estudo em 145 consultórios

odontológicos na Cidade de Bauru, Estado, de São Paulo. Os dados da pesquisa mostram que 89

dos 145 dentistas usavam filme Ektaspeed e destes, apenas 26,97 % utilizavam o tempo de

exposição correto.

Trabalho realizado em Recife-PE [9] em 1991 mostrou que todos os 48 consultórios

odontológicos avaliados utilizavam filme odontológico tipo E e que o processamento era

efetuado manualmente em caixas portáteis. Neste trabalho foi verificado que 31,6 % das caixas

de revelação permitiam vazamento de luz ambiente e que 21 % tinham as luvas rasgadas. Neste

mesmo estudo verificou-se em ambos o caso, o procedimento resultará em dose desnecessária ao

paciente além do que a imagem obtida pode não ter qualidade suficiente para um diagnóstico

correto.
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3. METODOLOGIA

Neste trabalho foram avaliados 37 consultórios que operam com Raios X

odontológico em Boa Vista - Roraima, de um total de 44 aparelhos no Estado. A avaliação

consistiu de: inspeção visual; avaliação dos equipamentos e avaliação do processamento dos

filmes radiográficos.

3.1. Inspeção Visual

Na inspeção visual foram coletados dados sobre a marca e tipo do equipamento de Raios

X, dimensões do cone localizador, tipo de filme utilizado e características do seu processamento,

além da avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) tais como aventais

plumbíferos e prptetores de tireóide. Os dados foram coletados utilizando-se a ficha apresentada

no Apêndice 1.

3.2. Avaliação do Equipamento de Raios X

Neste estudo procurou-se avaliar o diâmetro de campo de radiação na saída do tubo

localizador, a filtração total e a camada semi-redutora (CSR) do equipamento, além da

concordância entre os valores da tensão de operação (kV) e o tempo de exposição com os valores

nominais do equipamento. Além disso, procurou-se estimar a dose na saída do tubo que
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corresponde à dose que seria recebida na pele do paciente no caso de uma radiografia de dente

molar superior.

Para tanto, foi utilizado o kit dosimétrico, mostrado na Figura 18, similar ao

desenvolvido pelo Bureau of Radiological Health do Serviço de Saúde dos Estados Unidos [52],

e que foi introduzido no Brasil pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) [53].

Folha com TLD

Folha com Fílmi
Dosimétrico

Folha Inferior

Folha Superior

Folha com TLDs

Folha com Filtro
de Alumínio

Figura 18: Esquema do kit odontológico do Bureau of Radiological Health [52].

Este kit consiste de 06 folhas de papelão com as seguintes funções:

> A folha número 1 fica na parte frontal do kit e contém um círculo central vermelho que é

utilizado para centralizar o cone do equipamento.

> No centro da folha 2 são posicionados dois dosímetros termoluminescentes de fluoreto de

lítio (TLD - 100), que permitem a avaliação da dose de entrada na pele do paciente

> No centro da folha 3 é colocado um filtro de alumínio de 3 mm de espessura

> Na folha 4 são colocados mais dois dosímetros termoluminescentes (TLD-100). A relação

entre a leitura dos dosímetros da folha 2 com os desta folha permite a determinação da

camada semi-redutora (CSR) e em seguida, a filtração do feixe.
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> Na folha 5 são colocados dois filmes radiográficos, que permitem a determinação do

diâmetro do campo de radiação na saída do cone localizador.

> A folha 6 serve para proteger os filmes e suportar a folha de informações técnicas do

aparelho que são coletadas por ocasião da irradiação.

Para a realização das medidas, o kit foi posicionado sobre a mesa e o tubo localizador

fixado sobre ele. Foi solicitado ao dentista que irradiasse o kit com o tempo que ele normalmente

utiliza para uma radiografia do dente molar superior. Este valor do tempo foi registrado, e em

seguida foi efetuada a irradiação do kit para a análise dos dados.Os dosimetros foram lidos no

Laboratório de Instrumentação Nuclear do DEN/UFPE utilizando-se a leitora Victoreen Modelo

2800 M, Série 222 . A partir da relação da leitura média dos dosimetros da folha 2 (TLD acima

do filtro de Al) e os da folha 4 (TLD abaixo do filtro de Al), foi possível determinar a camada

semi-redutora do feixe de radiação utilizando a relação empírica [54]:

CSR(mmAl) = 5,62R-0,35 (5)

Onde R é a razão entre as leituras médias dos dosimetros inferior e superior.

A partir da determinação da camada semi-redutora (CSR) foi possível determinar a

filtração total do equipamento utilizando-se a seguinte equação [54]:

4.81

^ (6)
k v i .

Onde kV (valor real medido no RMI) é o valor do potencial, em quilovolts.
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Os valores encontrados da filtração e da CSR foram comparados com os valores

estabelecidos na Portaria 453 do Ministério da Saúde [14], apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Valores da camada semi-redutora para equipamentos de Raios X em função da tensão
de operação.

kVp CSR (mm Al)

51

60

1,2

1,3

70 1,5

71

80

2,1

2,3

90 2,5

Tabela 5 : Valores da filtração para equipamentos de Raios X em função da tensão de operação.

TENSÃO DE OPERAÇÃO (kV)

< 70
> 70

FILTRAÇÃO TOTAL (mm Al)

> 1,5
> 2,5

Para a avaliação das dimensões do campo de radiação, os filmes periapicais (intra-

oral) colocados na folha 5 do kit, foram revelados no Laboratório de Proteção Radiológica do

DEN/UFPE e em seguida foi efetuada a medida do diâmetro da região enegrecida no filme,

mantendo-se os dois filmes na mesma posição do kit.

Para a medida do valor real da tensão e do tempo de exposição, foi utilizado o método

não invasivo com o aparelho da RMI, Gammex, Modelo 242. Para tanto o equipamento foi

posicionado sobre a mesa e sobre ele foi fixado o cone Iocalizador do equipamento, conforme

mostra a Figura 19.
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Figura 19: Arranjo experimental para medida de tensão e tempo

Fixando-se o tempo de irradiação em Is, foi efetuada a irradiação e a leitura da tensão

e do tempo de exposição registrados no RMI. Mantendo-se fixas todas as condições de operação

foram efetuadas quatro medidas e a sua média foi calculada e comparada com o valor registrado

no painel. O percentual de discrepância entre o valor medido (lido no RMI) e o nominal

(especificado no aparelho de Raios X) da tensão ou do tempo foi calculado pela seguinte relação:

% Variação = V lN

V
.100

N
( 7 )

Onde:

VM = Valor da tensão ou tempo medido (lido no RMI), V ou (s)

VN = Valor nominal (especificado no aparelho de Raios X), V ou (s)
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O valor encontrado do percentual de variação da tensão foi comparado com os

valores limites estabelecidos pela Portaria 453 do Ministério da Saúde, que é de 10%.

Equipamentos que apresentaram discrepâncias inferiores a 10 % foram considerados adequados.

Com relação à reprodutibilidade do valor do tempo de exposição aplicada ao tubo,

para cada tempo, foram realizadas quatro medidas e, em seguida escolhemos entre elas a leitura

maior (Lmaior) e a menor (Lmenor) e para determinar a reprodutibilidade, utilizando a seguinte

relação:

Var(%) = 100.

\
maior ^ menor

V maior ^ menor /

2

( 8 )

De acordo com a Portaria 453 do Ministério da Saúde, o seletor de tempo de

exposição deve garantir exposições reprodutíveis de modo que o desvio (diferença entre duas

medidas de tempo de exposição) máximo seja menor ou igual a 10% do valor médio, para quatro

medidas.

33. Avaliação da dose pele

A avaliação das doses, durante o procedimento radiográfíco, foi feita com o uso de

dosímetros termo lumine se entes (TLD-100). Inicialmente, os dosímetros foram irradiados com a

mesma dose numa fonte de Co-60 e suas leituras foram efetuadas com a leitora Victoreen

2800M. Os dosímetros foram selecionados de modo que a variação de sua leitura fosse inferior a

± 3%. Os dosímetros foram então irradiados com diferentes doses em feixes de Raios X de

37,2 keV de modo a se obter a sua calibração. Foi utilizada esta energia de irradiação, pois é a

energia equivalente à dos equipamentos de Raios odontológicos com tensão entre 50 e 70 kV. A

equação da curva de calibração é:

Dose.no.Ar = 0,03351-™^ |.Leit(nC) ( 9 )
y nC J
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3.4. Avaliação do Processo de Revelação dos Filmes Radiográficos

As condições de processamento dos filmes foram avaliadas procurando-se verificar o

tipo de processamento (manual ou automático), tempo de revelação dos filmes e as condições das

câmaras escuras. Para o teste das câmaras de revelação, um filme periapical foi exposto a um

feixe de Raios X odontológico durante um tempo de 0,25s, a fim de que houvesse um pequeno

enegrecimento no filme fazendo com que a Densidade Óptica do filme ficasse no início da região

linear da curva sensitométrica do filme. Em seguida o filme foi aberto dentro da caixa de

processamento e uma moeda foi colocada sobre ele. Após um minuto, o filme foi revelado e a

imagem avaliada procurando-se verificar se aparecia a imagem da moeda, conforme mostra a

Figura 20. O fato da imagem da moeda aparecer no filme indicava que havia vazamento de luz na

caixa de processamento.

Figura 20: Imagem obtida no teste da câmara escura com vazamento de luz

Como a inspeção visual mostrou que o tempo de revelação utilizado pelos dentistas

era muito pequeno, o que era compensado pelo aumento no tempo de irradiação, procurou-se

avaliar a imagem em função do tempo de irradiação, com as condições de revelação controladas

(Figura 21). Para tanto, foram efetuadas radiografias com filmes E e F e com tensões de 50 kV e
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70 kV com os seguintes tempos de irradiação:0,2 ; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 e 1,5 segundos. Logo após a

irradiação, os filmes foram processados manualmente em câmara escura nas condições

recomendadas pelo fabricante, as quais foram: dois minutos no revelador, vinte segundos na

lavagem intermediária, dez minutos no fixador, quinze minutos na lavagem final e 30 minutos no

secador.

1/

Figura 21: Arranjo experimental para irradiar filmes periapicais.

As radiografias foram mostradas a 45 dentistas e foi lhes solicitado que avaliassem a

imagem, procurando classifica-las em função da sua qualidade de imagem para o diagnóstico. A

ficha utilizada para a avaliação está no Apêndice 2.

O grupo de dentistas era formado por profissionais de diferentes especialidades cuja

distribuição é mostrada na Figura 22.
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Endo Peno C.Geral

Especialidades

Dent Orto

Figura 22: Distribuição dos profissionais por especialidades

Endo = Endodontia

C. Geral = Clínico Geral

Dent = Dentística

Perio = Periodontia

Orto = Ortodontia

No sentido de estudar a curva sensitométrica dos filmes foi efetuada a irradiação do

filme usando uma cunha (penetrômetro) de alumínio com 10 degraus, onde cada degrau possui

espessura de lmm. Com objetivo de evitar efeitos de espalhamento nas bordas, a cunha foi

colocada sobre uma base de chumbo de lmm de espessura. Esta base contém um orifício de

3mm de diâmetro para cada degrau. Com este artifício, conseguiu-se diferenciar claramente a

densidade óptica de cada degrau, evitando-se os efeitos de contorno dos degraus. A Figura 23

mostra a cunha e o densitômetro digital utilizado para medir a densidade óptica dos filmes.
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Figura 23: Cunha e densitômetro digital empregados na obtenção das
curvas características para filmes periapicais utilizados em odontologia.

Para a realização deste estudo, foram utilizados os aparelhos Spectro 70X da Dabi

Atlante com 70 kV e lOmA, Heliodent da Simiens com 60kV e lOmA e o Spectro II da Dabi

Atlante com 50kV e lOmA. As densidades ópticas adequadas à realização do estudo foram

alcançadas com tempo de exposição de 0,8s.

Para a realização deste trabalho foram utilizados filmes periapicais da Agfa Gevaert e

Kodak (Insight), usualmente empregados em radiologia odontológica.

Após a revelação, a densidade óptica dos filmes foi lida utilizando-se o densitômetro

digital marca MRA e modelo CQ-01.
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4. RESULTADOS

4.1. Inspeção Visual

A distribuição dos equipamentos avaliados em função da tensão de operação é

mostrada na Figura 24.

Figura 24 : Distribuição dos equipamentos em função da tensão aplicada ao
tubo de Raios X.

Observa-se, a partir dos dados, que 21,6 % dos equipamentos operam com tensão de

5Q kV, que segundo a Portaria 453 do Ministério da Saúde não é a mais recomendada para a

radiologia odontológica. Foi constatado também que dois equipamentos (5,4 %) operam com 90
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kV e são utilizados para radiologia intra-oral. Este fato não é comum no país, uma vez que os

equipamentos que operam com esta tensão são geralmente para radiografias panorâmicas.

Para discutir os resultados dos demais parâmetros avaliados, os equipamentos serão

divididos em quatro grupos, em função da sua tensão de operação.

Grupo A - Equipamentos com 50 kV

Grupo B - Equipamentos com 60 kV

Grupo C - Equipamentos com 70 kV

Grupo D - Equipamentos com 90 kV

As Tabelas 6, 7, 8 e 9 mostram os resultados obtidos com os equipamentos

analisados neste trabalho.

Tabela 6: Resultados dos parâmetros dos equipamentos de 50kV

kV

Medido

45,8

46,2

44,2

43

47,2

47,3

47

44,4

D.F.P

(cm)

15

15

15

15

15

15

15

15

CL

(cm)

10

10

10

10

10

10

10

10

C.S.R

(cm)

0,93

0,84

0,97

1,03

1,17

0,83

1,07

1,03

F.T

(cm)

0,76

0,79

1,07

0,78

1,15

0,61

1,26

0,78

4>
(cm)

7,8

7,8

6,4

7,9

7,5

6,5

9,0

8,0

T.P

(s)

0,5

0,8

0,5

1,5

0,5

0,8

0,7

0,5

T. M

(s)

0,36

0,67

0,38

1,43

0,35

0,66

0,54

0,46

D.E.P

(mGy)

2,53

6,24

2,22

3,90

1,78

4,18

2,38

2,56

Fab/Mod

Dabi/Spec II

Dabi/Spec II

Dabi/Spec II

Dabi/Spec II

Dabi/Spec II

Dabi/Spec II

Dabi/Spec II

Dabi/Spec II

N.D

4

5

4

6

4

5

4

4

D.F.P= Distância Foco Pele

CL =Comprimento do Cone Localizador

C.S.R = Camada Semi-Redutora

F.T = Filtração Total

D.E.P = Dose de Entrada na Pele

(3,5*) =Dose de Referência estabelecida pela Portaria 453 do Ministério da Saúde

T. M = Tempo Medido

T. P = Tempo no Painel

O = Diâmetro de Campo

N. D = Número de defeitos



Tabela 7: Parâmetros do equipamento em função da tensão (60kV)

44

kV
Medi

do
55,9

57,0

56,1

56,7

58,4

59,7

58,6

57,9

53

58,3

57,5

55,6

D.F.P
(cm)

24

15

20

15

20

20

18

20

15

20

15

20

CL
(cm)

20

10

15

10

15

15

15

15

10

15

10

1 15

C.S.R
(cm)

0,78

1,75

0,74

1,04

1,13

1,15

1,48

1,29

1,31

1,36

1,21

0,96

F.T
(cm)

0,64

2,18

0,54

0,97

1,12

0,87

1,67

1,48

1,38

1,47

1,21

0,85

(cm)

6,0

5,3

7,8

9,0

6,3

6,6

6,3

6,1

6,0

7,5

8,6

7,0

T. P
(s)

0,8

0,5

0,8

1,5

0,5

0,8

0,6

1,7

1,0

1,5

1,0

0,7

T.M
(s)

0,68

0,55

0,68

1,36

0,37

0,83

0,45

1,53

0,83

1,43

0,81

0,62

D.E.P
(mGy)

1,16

3,31

2,15

12,02

4,43

2,18

0,81

3,13

2,52

9,85

9,46

3,63

Fab/Mod

FUNK/
RX10

FUNK/
RX10
RHOS/
XRM
AURI/
AURIX
RHOS/
XRM

RHOS/
XRM

RHOS/
XRM

RHOS/XR
6010

RHOS/
XRM

RHOS/
XRM

FUNK/
RX10
FUNK/
RX10

N.D

2

1

3

6

4

3

1

0

2

4

5

5
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kV

Medido

64,8

66,1

64,5

65,3

64,8

66,2

65,4

63,5

64,2

65,3

65,7

65,1

65,4

66

65,9

Tabela

D.F.P

(cm)

20

20

20

20

20

20

24

20

20

20

15

20

15

20

20

8: Parâmetros do equipamento em função da tensão (7C

CL

(cm)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

15

10

15

15

C.S.R

(cm)

1,97

0,68

0,92

0,95

1,87

1,76

1,53

1,00

2,01

1,35

1,76

2,04

1,40

1,80

2,21

F.T

(cm)

2,17

0,50

0,66

1,03

2,01

1,82

1,46

0,75

2,24

1,43

1,82

1,89

1,48

1,75

1,99

(cm)

9,0

8,8

7,1

8,0

6,4

6,6

6,0

7,1

6,4

5,8

6,5

6,0

7,8

5,8

6,0

T. P

(s)

0,64

1,5

0,8

1,0

0,6

0,7

0,37

1,5

1,0

0,6

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

T. M

(s)

0,55

1,36

0,37

0,75

0,38

0,66

0,37

1,32

0,76

0,78

1,36

0,43

0,44

0,43

0,46

IkV)

D.E.P

(mGy)

1,59

5,79

2,19

1,87

1,56

3,91

1,39

3,48

5,66

2,20

3,05

1,05

3,05

0,60

5,25

Fab/Mod

SIMIENS/HEL

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO/70X

SPECTRO1070X

SPECTRO/70X

SPECTRO1070X

N.D

1

5

3

3

1

2

1

4

2

2

2

0

4

0

1

Tabela 9: Parâmetros do equipamento em função da tensão (90kV)

kV
Medido

85,7

86,4

D.F.P
(cm)
30

15

CL
(cm)

15

10

C.S.R
(cm)
0,80

1,00

F.T
(cm)
1,27

1,45

(cm)
6,1

5,8

T. P
(s)

0,40

1,00

T. M
(s)

0,43

0,98

D.E.P
(mGy)
0,56

11,7

Fab/Mod

MARKMAN

II
SPECTRO

1070X

N.D

2

4
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A análise dos dados mostra que 100 % dos equipamentos do grupo A eram da

mesma marca e modelo (Dabi Atlante/Spectro II ) e todos possuíam cone localizador com

comprimento de 10 cm, o que resulta em uma distância foco pele de 15 cm, não atendendo assim,

às exigências do Ministério da Saúde, que requer para esta tensão uma distância foco pele (DFP)

de no mínimo 18 cm. Neste grupo, apenas um possuía cone localizador tipo fechado na ponta,

que resulta em mais radiação espalhada e não é permitido pela legislação. Esta situação é melhor

do que a encontrada recentemente na Grécia [22], quando foram avaliados 52 instalações tendo

sido constatado que 64 % dos equipamentos que operam com 50 kV, tinham cone localizador

com ponta fechada e 84 % tinham DFP entre 10 a 11 cm.

Com relação aos equipamentos do grupo B quatro eram da marca Rhos Modelo

XRM, quatro eram da marca Funk, modelo RX 10 e um da marca Auri, modelo Aurix. Destes

equipamentos, 41% apresentaram cones localizadores com comprimento que resulta em uma

DFP menor que 20 cm e portanto fora dos padrões requeridos pela legislação.

Todos os equipamentos do grupo C, menos um, eram da marca Dabi Atlante, modelo

Spectro 70 X. Destes equipamentos, 15,3 % possuíam cone de 10 cm de comprimento e portanto,

uma DFP de 15 cm; 6,7% possuíam cone cuja DFP era de 24 cm e 73,3 % a DFP era de 20 cm.

No caso dos dois equipamentos com 90 kV (Grupo D), um opera com cone cujo comprimento

resulta em uma DFP de 15cm, inadequado para esta tensão de operação e o outro possui uma

DFP de 30 cm, sendo adequada [14].

É importante lembrar que cones localizadores longos além de reduzirem a dose no

paciente contribuem também para uma melhor geometria do feixe de Raios X, fazendo que o

feixe seja menos divergente, o que contribui para a obtenção de imagem de boa qualidade.

Com relação ao cabo disparador, foi observado que somente 2,7 % de todos os

equipamentos possuíam um comprimento menor que 2 m, que é o valor mínimo exigido pela

Portaria 453 do Ministério da Saúde [14]. Estes equipamentos são antigos e operam com 50 kV e

possuem a DFP de 15 cm. Foi também constatado que 35,5 % dos dentistas ainda usam o sistema

de disparo automático do aparelho de Raios X, que não é recomendado pela Portaria 453 do.

Ministério da Saúde.

Segundo dados coletados, o número de filmes usados por mês nas 37 instituições

avaliadas é em média de 1015 (mil e quinze). Considerando que a Cidade de Boa vista tem

250.000 habitantes, este número de radiografias corresponde a 0,4 radiografias/habitantes por
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ano. Segundo a UNSCEAR 2000 [1] o número médio de exames odontológicos por ano para

países do nível II, onde está o Brasil, é de 111 exames por ano. Estes dados referem-se ao

período de 91 à 96. O valor encontrado em Roraima é muito inferior ao da média nacional e está

compatível com os países do nível III [1].

Com relação ao tipo de filme utilizado foi verificado que 5,4 % das clínicas usam

ainda o filme tipo D que é menos sensível que o filme tipo E, utilizado no restante das clínicas.

Com relação aos equipamentos de EPI, foi verificado que 37 % das unidades

avaliadas não possuem avental plumbífero (Figura 25). O Ministério da Saúde exige que cada

sala de Raios X deva ter disponível um avental de chumbo para a proteção do paciente e do

trabalhador. Portanto, estas clínicas estão inadequadas.

Figura 25: Distribuição dos aventais de chumbo nos consultórios e clínicas
odontológicas de Boa Vista - RR

Este percentual elevado de inadequação é comparável aos valores encontrados em

Pernambuco, que foi de ( 46%) [10] e em Brasília, que foi de (58%) [13]. Este fato demonstra

que o problema não se restringe apenas a Roraima. Foi também verificado que as clínicas que

dispõem do avental de chumbo não o utilizam na rotina. O avental foi adquirido para atender à

fiscalização, de modo que ainda não há compreensão do dentista sobre a sua importância. A
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utilização dos aventais de chumbo no paciente é usada para minimizar a irradiação desnecessária

de vários órgãos do paciente.

Trabalhos de KAFFE e GRATT [55] mostraram que o uso de avental plumbífero

reduz em 98 % a radiação espalhada que chega nas gônodas. Vale ressaltar que a dose nas

gônodas devido a uma radiografia periapical é muito pequena, de ordem de 4 nGy. Embora esta

dose seja baixa, o uso do avental é recomendado com base na filosofia da proteção radiológica

que não aceita irradiações desnecessárias.

O mesmo princípio prevê o uso de protetores de tireóide em exames de Raios X

odontológicos. Neste caso, o protetor de tireóide reduz 92 % da radiação espalhada durante uma

radiografia odontológica [56]. No caso deste estudo, foi observado que somente 32 % das clínicas

possuíam o protetor de tireóide (Figura 26).

Figura 26 : Distribuição dos protetores de tireóide nos consultórios e clínicas
de Boa Vista -RR

Durante a inspeção foi também verificado que as condições de armazenamento dos

equipamentos de proteção individual (EPI) eram adequadas, pois todos mantinham o avental

pendurado em cabide especial.
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4.2. Avaliação dos equipamentos de Raios X

4.2.1. Avaliação da Tensão de Operação

A Figura 27 mostra os resultados da variação entre a tensão do tubo e o valor

nominal. Observa-se, a partir dos dados, que 14% dos equipamentos apresentam variação no

valor de tensão maiores que 10%, não atendendo aos critérios de aceitabilidade do Ministério da

Saúde. Dos aceitáveis, 22% apresentam valores de tensão com discrepância menor que 5% e 64%

valores entre 5 e 10%.

14% 22%

• 5<E<10%
• E>10%

64%

Figura 27: Distribuição dos equipamentos em fiinção da exatidão do valor da tensão.

O percentual de equipamentos não aceitáveis, encontrado neste trabalho é maior do

que o encontrado por YAKOUMATIS, em trabalho realizado na Grécia [22] no qual somente

8% dos equipamentos avaliados apresentaram discrepâncias maiores que 10 % no valor da

tensão.
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A Figura 28 mostra o número de equipamentos aceitáveis e não aceitáveis em termos

da exatidão em função da tensão do equipamento.

50 kV 60 kV 70 kV

Tensão

90 kV

D Bom • Aceitável D Ruim

Figura 28: Avaliação dos equipamentos de tensão entre 50 a 90kV

com relação a exatidão

Observa-se que o percentual de equipamentos inadequados em termo da exatidão da

tensão é maior para valores de 50 kV e 60 kV, decrescendo para 70 kV e não existindo para

equipamentos de 90 kV. Provavelmente isto decorre do fato de que os equipamentos de 70 kV

são de fabricação mais recente do que os de 50 e 60 kV, contribuindo assim para o melhor

controle de qualidade do produto.

Com relação à reprodutividade do valor da tensão aplicada ao tubo, os resultados

obtidos mostraram que 100% dos equipamentos apresentam coeficiente de variação menor que

10%. Segundo os critérios de aceitação do MS (Ministério da Saúde), ABFM (Associação

Brasileira de Física Médica) e EC( International Eletrotechnical Conunission), são considerados

bons.
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4.2.2. Camada Semi-Redutora (CSR) e Filtração Total

Todos os aparelhos que operam com 50 kV, apresentaram valores da camada semi-

redutora e filtração total abaixo do valor permitido pelo Ministério da Saúde [14], o que acarreta

maior dose no paciente e deterioração da imagem. Com relação aos aparelhos de 60 kV, os

resultados mostram que 66,6 % dos equipamentos de Raios X odontológicos, apresentaram o

valor da camada semi-redutora abaixo do valor permitido pela Portaria 453 do Ministério da

Saúde , enquanto que 83% apresentam valores de filtração total abaixo do valor permitido pelo

MS. Os equipamentos que operam com 70 kV, mostraram que 47 % dos equipamentos

apresentaram filtração total e camada semi-redutora abaixo do valor permitido.

Com relação à filtração total, verificou-se que 77 % dos equipamentos de Raios X

odontológicos (Figura 29) apresentaram filtração total menor que 1,5 mmAl, que é o valor

mínimo exigido pela Portaria 453 do Ministério da Saúde, para equipamentos que operam entre

50 e 70 kVp. No caso dos dois equipamentos de 90 kV foi constatado que a filtração total estava

abaixo do valor permitido pelo Ministério da Saúde [14].

77%

23%

O Adequados
• Inadequados

Figura 29: Filtração Total dos equipamentos de Raios X odontológicos em Boa Vista - RR.
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Os equipamentos com filtração abaixo do valor mínimo permitido pela Portaria 453

do Ministério da Saúde permitem a passagem de Raios X de baixa energia, aumentando assim a

dose no paciente e afetando a qualidade da imagem.

O percentual de equipamentos inadequados é elevado quando comparado aos valores

encontrados em Pernambuco (43%) [10], Paraná (26%) [11], Uruguai (39%) [57].

4.2.3. Tempo de Exposição

A Figura 30 mostra os resultados da exatidão do tempo de exposição. Observa-se a

partir destes resultados que 70% dos equipamentos apresentaram uma discrepância (E) maior do

que 10 % entre o tempo de exposição medido e o ajustado no painel, o que caracteriza uma

condição inadequada de operação. Estes resultados sugerem que as imagens radiográficas

produzidas devem apresentar uma superexposição, podendo acarretar a repetição do exame.

8%

@E<5%
• 5%<E<10%
• E>10%

Figura 30: Distribuição dos equipamentos em função da exatidão do valor do tempo.



53

Este percentual elevado de inadequação da exatidão do tempo é comparável ao obtido

em trabalhos anteriores de vários autores nas cidades de Bauru [3], Recife [10] e

Florianópolis[11], que foram respectivamente de 73%, 69% e 52%.

4.2.4. Diâmetro de Campo

Os resultados dos diâmetros de campo de radiação são mostrados na Figura 31.

Observa-se que 78% dos equipamentos analisados apresentaram diâmetro maior que 6,0 cm,

valor acima do estabelecidos pela Portaria 453 do Ministério da Saúde. Este percentual é elevado

quando comparado aos valores encontrados no Paraná (53%) [11], Portugal (55%) [50] e

Uruguai (36%) [57], e é comparável aos obtidos em São Paulo (78,6%) [2] e Pernambuco (83%)

[10].

5,0-6,0 6,0-7,0 7,0-8,0 8,0-9,0

Diâmetro do Campo(cm)

9,0-10,0

Figura 31: Diâmetro de campo dos aparelhos de Raios X odontológicos.
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4.2.5. Dose de Entrada na Pele do Paciente

Os resultados de dose de entrada na pele do paciente obtidos neste trabalho estão

apresentados na Figura 32. Observa-se que em 35 % dos equipamentos a dose na superfície é

maior que 3,5 mGy, que é o valor de dose referência estabelecido pela Portaria 453 do Ministério

da Saúde [14] para filme do tipo E.

3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 10

Dose de Entrada(mGy)

10,5 12 12,5 >13

Figura 32: Distribuição da dose de entrada na pele do paciente em Boa Vista - RR.

Este percentual elevado de inadequação é equivalente ao obtido no Paraná [11] onde

36% dos equipamentos apresentam uma dose pele acima do valor permitido, e é inferior aos

valores encontrados em Pernambuco (81%) [10], São Paulo (89%) [2], Uruguai (66%) [57]e

Portugal (85%)[50].
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4.2.6. Caixa de Revelação (Câmara Escura)

Com relação as caixas de revelação, foi verificado que 85% delas apresentavam

entrada de luz. Isto ocorre porque geralmente estas caixas estavam posicionadas em locais

inadequados (próximo a janelas e lâmpadas), prejudicando assim, as imagens radiográficas. A

Figura 33 mostra uma câmara escura utilizada em Boa Vista- RR.

\

Figura 33: Câmara escura utilizada em Boa Vista , Roraima

Este percentual elevado de caixas de revelação apresentando entrada de luz é

equivalente aos encontrados em São Paulo [2] 87%, Pernambuco [10] 75% e Brasília [13] 71 %.
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4.2.7. Inadequações dos Equipamentos de Raios X odontológicos

Uma análise geral de todos os equipamentos avaliados mostrou que 19 % dos

equipamentos apresentaram uma inadequação, 13,5 % duas, 16,2 % três, 24,3 % quatro, 10,8 %

cinco e 8,1 % seis inadequações. Somente 8 % dos equipamentos atenderam às normas do

Ministério da saúde [14]. A Figura 34 mostra a distribuição dos equipamentos em função dos

parâmetros de inadequações.

Sem Def. 1 Def 2 Def 3 Def. 4 Def. 5 Def. 6 Def.

Defeitos \
|

Figura 34: Distribuição dos equipamentos em função do número de inadequações

43. Avaliação do Processo de Revelação dos Filmes

A Tabela 10 mostra os procedimentos realizados pelos dentistas durante o processo

de revelação dos filmes dentais radiográficos.
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Tabela 1

Dentista

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Z

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

AIO
Al i
A12
A13
A14

0: Processo de revelação dos filmes dentais radiograficos

Filme
(tipo/marca)

E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Agfa
E - Kodak
E - Agfa
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Agfa
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
D - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
D - Kodak
E - Kodak
E - Kodak
E - Agfa

E - Kodak
F - Kodak
E - Kodak
F - Kodak
E - Kodak
F - Kodak
F - Kodak

Tempo de
Revelação(min)

Visual(*)
1

Visual
Visual
Visual
Visual
Visual

1
Visual
Visual

1
Visual
Visual
Visual

1,5
Visual
Visual
Visual
Visual
Visual

1
Visual
Visual
Visual
Visual
Visual

1
Visual
Visual
Visual
Visual

1
1

Visual
Visual
Visual
Visual

Tempo no
Fixado r(min)

5
10
5
5
5
5
10
5
8
5
5
4
2
4
10
5
4
5
5
5
10
5
5
4
4
4
8
8
8
6
5
5
5
5
6
6
4

Tempo de
Lavagem

Final(min)
10
10
15
15
10
15
10
10
10
5
5
5
5
10
10
10
10
15
15
15
10
10
20
20
15
10
10
10
10
15
10
15
10
10
10
15
10

Tempo de
Secagem(min)

10
10
15
15
15
10
15
10
15
10
10
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tempo de
Exposição(s)

0,8
0,55
0,64
0,8
0,7
1,5

0,37
1,5
0,5
0,8
0,8
0,5
1,5
1,5
1

0,5
0,8
0,6
0,4
1,7
0,5

1
0,6

1
0,8

1
1,5
0,6

1
1,5
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5

* Não há controle de tempo e temperatura



58

Os resultados mostram que 78% dos dentistas utilizam o método visual, que consiste

em colocar o filme na solução reveladora e durante alguns intervalos de tempo, examinar o

aparecimento da imagem e seu grau de densidade. Este processo tem como desvantagem a falta

de padronização nos resultados, e a qualidade da imagem depende da acuidade visual do

operador. Os resultados mostraram ainda que nenhuns dos dentistas utilizam as recomendações

dos fabricantes em controlar tempo e temperatura. Isto só vem afetar a qualidade da imagem,

podendo prejudicá-la.

Pelos dados anteriores observa-se que 32% dos dentistas usam tempos de irradiação

maior ou igual a l,0s para obter imagem de um dente molar superior. Este tempo muito elevado

é utilizado para compensar a deficiência no processo de revelação. Com relação ao tipo e marca

dos filmes radiográficos, os resultados mostram que 73% são do tipo E (Kodak), 11% do tipo F

(Kodak), 11% do tipo E (Agfa) e 5 % do tipo D(Kodak).

A Figura 35 mostra os resultados da avaliação da imagem usando os filmes E e F do

dente e osso, obtida a partir da avaliação dos dentistas.

ta
s

iti
si

O

30
25

20

15

10

5

0

0.2s 0.4s 0.6s 0.8s 1.0s

Tempo de Exposição

1.5s

• Filme- F • Filme-E

Figura 35: Avaliação da imagem usando os filmes E e F



59

Os valores das densidades ópticas obtidas com os filmes E e F estão apresentados na

Tabela 11 em função do degrau de Al.

Tabela 11: Densidade Óptica dos filmes periapicais

Degrau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Agfa Dentus M2(E)
2,06
1,58
1,19
0,95
0,71

0,36
0,25
0,16
0,08

Insight (F)
3,2

2,45
1,89
1,56
1,26

0,72
0,58
0,46
0,38

Através dos dados obtidos na Tabela 11, obtivemos as curvas características dos

Filmes E e F (Figura 36).

p
d

3,5

2,5

1 ,5

0,5

1 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2

E s p e s s u r a d o s d e g r a u s ( m m A l )

• F i lm e E I F i l m e F

Figura 36: Curvas características dos filmes E e F em função dos degraus
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Observa-se pelas curvas sensitométricas (Figura 36) dos filmes que o filme E

necessita de uma maior dose para obter a mesma Densidade Óptica do filme F. Por esta razão, os

dentistas identificaram como a melhor imagem com filme F, as obtidas com menor tempo de

exposição.

As Figuras 37 a 41 mostram os resultados das melhores imagens escolhidas pelos

dentistas com os filmes E e F em função do tempo de irradiação dos filmes.

60

50

40

30

20

10

0

0.2S 0.4s 0.6s

Endodontia

0.8s 1.0

IFilme E •Filme F

Figura 37: Radiografias escolhidas pelos endodontistas

A Figura 37 mostra a escolha da melhor radiografia usando os filmes E e F, com

diferentes tempos de exposição. Os endodontista preferem radiografias que possuem um maior

grau de escurecimento (contraste).
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50

40

30

20

10

0
0.2s 0.4s 0.6s 0.8s

Periodontista

1.0

IFilme E •Filme F

Figura 38:: Radiografias escolhidas pelos periodontistas

A Figura 38 mostra a escolha da melhor radiografia usando os filmes E e F, com

diferentes tempos de exposição. Os periodontistas preferem as radiografias mais claras (menor

tempo de exposição) é para verificar melhor as estruturas que estão nas adjacências dos dentes,

como no caso da crista alveolar óssea, que é uma estrutura de pouca espessura.
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Figura 39: Radiografias escolhidas pelos especialistas em dentística

A Figura 39 mostra a escolha da melhor radiografia pelos especialistas em dentística,

usando os filmes E e F, com diferentes tempos de exposição. 50% destes especialistas escolheram

as radiografias com um tempo de 0,6s para melhor definir o contraste das estruturas dos dentes.
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IFilme E •Filme F

Figura 40: Radiografias escolhidas pelos especialistas em ortodontia

Os resultados mostram que 50% dos especialistas em ortodontia escolheram como

melhor radiografia às películas irradiadas com o tempo entre 0,6 - 0,8s.
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Figura 41: Radiografias escolhidas pelos clínicos gerais

Os resultados mostram que 50% dos clínicos gerais escolheram como melhor

radiografia às películas irradiadas com o tempo entre 0,6 - 0,8s. Estes profissionais preferem

radiografias mais escuras.
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5. CONCLUSÕES

A maior parte dos equipamentos analisados apresenta mais de duas inadequações com

relação à Portaria 453 do Ministério da Saúde, sendo que as principais delas se refere à não

concordância entre o tempo de exposição real e o valor nominal. A implantação de um

programa de fiscalização por parte da Vigilância Sanitária local poderá obrigar os dentistas a

adequarem seus equipamentos, atendendo à Portaria 453 do Ministério da Saúde.

O processo de revelação utilizado pelos dentistas de Roraima não é otimizado, sendo

que a maior parte das caixas de revelação não possui vedação adequada.

Quanto maior for a intensidade da luz ambiente incidente sobre a caixa de revelação,

maior a possibilidade de velamento da imagem final. Sugerimos que os processamentos dos

filmes nas caixas de revelação portáteis devam ser realizados, sempre que possível, distantes

dos janelões que não apresentem persianas ou cortinas.

Se as condições de revelação (temperatura e tempo) forem controladas, é possível

obter imagens adequadas para o diagnóstico com tempo de irradiação de 0,6s.

A dose pele no paciente em alguns casos está acima dos valores recomendados em

decorrência da inadequação dos procedimentos utilizados tanto quanto ao tempo de irradiação

quanto aos procedimentos de revelação.

Um percentual significativo da redução da dose do paciente seria conseguido com o

correto processamento das radiografias e menor tempo de exposição.

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que 78% dos aparelhos de Raios X

testados apresentaram dimensões de campo fora do valor permitido pela Portaria 453 do

Ministério da Saúde.



65

Estes resultados mostram a necessidade da implantação de um programa de controle

de qualidade dos aparelhos de Raios X odontológicos, o qual deveria ser complementado por

um programa de treinamento e orientação dos dentistas.
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APÊNDICE 1

FORMULÁRIO UTILIZADO PARA A AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇAO
RADIOLÓGICA EM RAIOS X ODONTOLOGICO

1 - INSTITUIÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO:

ENDEREÇO:

BAIRO: N° COMPL.

PÚBLICA ( ) PRIVADA ( ) TEL.: FAX

NOME DO RESPONSÁVEL

DATA: HORA

2- DADOS TÉCNICOS DO APARELHO DE RAIOS X

FABRICANTE :

MODELO;

SÉRIE:

kVp:

mA

Tmin s Tmax: s

FILTRAÇÃO INERENTE:

FILTRAÇÃO ADICIONAL

FILTRAÇÃO TOTAL: mm

TEMPO DE USO

CONE LOCALIZADOR cm

COMPRIMENTO DO CABO

3 - QUESTÕES

3.1. Há Quanto tempo trabalha com aparelhos de Raios X ?_

3.2 . Qual a sua carga horária semanal de trabalho ?

3.3. Seu aparelho já foi calibrado ? [ ] Sim [ ] Não

3.4 . Seu aparelho já apresentou algum defeito ? [ ] Sim [ ] não

Onde?
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3.5 . Quais as técnicas radiográficas utilizadas ?

Periapical: [ ] Bissetriz [ ] Interproximal

[ ] Paralelismo [ ] Oclusal

3.6 . Que artifício utiliza quando não consegue a total imobilização do cabeçote?

Segurar você próprio [ ]

Deixa o acompanhante segurar [ ]

Deixa o paciente segurar [ ]

3.7 . No momento da exposição do filme costuma ficar mais alguém no consultório, além do
paciente e operador?

[ ] Sim [ ] Não

3.8 . Qual a distância que costuma se colocar em relação ao cabeçote, no momento da tomada da
radiografia?

[ ] 0 - 1 m [ ] l - 2 m [ ] 2 - 3 m

3.9 . Quando o paciente não consegue manter o filme de maneira correta, qual o seu
procedimento?

[ ] Mantêm (o profissional)

[ ] Pede ao acompanhante

[ ] Pede à Auxiliar

3.10. Qual o tipo de proteção usada no paciente?

[ ] Avental de borracha plumbífera

[ ] Protetor de tireóide (borracha plumbífera)

[ ] Não usa

3.11. Quais os meios de proteção que você utiliza para se proteger?

[ ] Avental de borracha plumbífera

[ ] Biombo

[ ] Não usa

3.12 Faz uso de monitoração individual?

[ ]Sim

[ ]Não

3.13 . Qual o seu procedimento no atendimento radiográfico de gestantes?

3.14. Tem hábito de tirar férias regulares?

[ ]Sim [ ]Não
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APÊNDICE 2

FICHA DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAR A MELHOR RADIOGRAFIA COM

RELAÇÃO A DEFINIÇÃO E NITIDEZ

FICHA DE AVALIAÇÃO

ESPECIALIDADE: TEMPO DE FORMADO: INSTITUIÇÃO:
LOCAL:

ESPECIALISTA

Você está olhando para uma radiografia periapical dos molares inferiores direito.

Gostaria que você avaliasse esta imagem sob alguns aspectos referidos abaixo. Analise e dê sua

opinião.

Imagem
Nítida e
Definida
S/N/+/-

DENTE

OSSO

Qual a
melhorou
melhores
radiografias
Qual a
melhor ou
melhores
radiografias
Qual a
melhorou
melhores
radiografias
Qual a
melhor ou
melhores
radiografias

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6


