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SINOPSE 
 
Em julho de 1998, o Ministério da Saúde (MS) publicou as Diretrizes de Proteção Radiológica em 
Radiodiagnóstico Médico e Odontológico que se tornou conhecida como Portaria 453. Este trabalho 
tem objetivo de avaliar os odontólogos do Rio de Janeiro sobre o conhecimento e a aplicação dos 
critérios estabelecidos pela Portaria. Para isto foi enviado aos odontólogos, um formulário com 13 
perguntas. As questões são relacionadas ao uso de vestimenta de proteção individual (VPI), 
procedimentos de trabalho durante o exame e processamento da imagem, treinamento de proteção 
radiológica e controle de qualidade. Dos 1528 dentistas, somente 40% possuem cópia da Portaria. 
Em relação ao uso de VPI, 94% possui avental de chumbo e 76% protetor de tireóide. Somente 63% 
dos odontólogos observam o paciente durante a exposição aos raios X. Em 96% dos consultórios a 
revelação dos filmes é feita em caixa portátil, sendo que 71% utili zam o método visual para 
interromper o processamento. Os resultados demonstram a necessidade de maior divulgação da 
Portaria pelos órgãos de classe, de trabalho educativo sobre os temas abordados e treinamentos que 
despertem maior interesse dos odontólogos para aplicação de procedimentos corretos de trabalho na 
produção de imagem diagnóstica com os raios X. 
 
  
INTRO DUÇÃO 
 
Desde a publicação da Portaria 453 [1] pelo Ministério da Saúde em junho de 1998, alguns estudos 
na área de odontologia foram realizados por pesquisadores de vários estados brasileiros. Estes 
estudos têm se baseado nos critérios estabelecidos por esta legislação. Barbosa [2] elaborou um 
questionário para avaliar os requisitos da Portaria que estão sendo atendido pelos odontólogos na 
região Sul do país. Os resultados mostraram a falta de conhecimento dos odontólogos sobre a 
legislação e do uso seguro dos raios X. Yacovenco [3] realizou avaliações nos consultórios do 
Estado São Paulo e concluiu que há por parte dos odontólogos um desconhecimento das 
características dos equipamentos de raios X. O Instituto de Radioproteção e Dosimetria realizou um 
levantamento através do envio postal de um formulário com 13 perguntas com objetivo de avaliar 
os odontólogos do Rio de Janeiro sobre o conhecimento e a aplicação dos critérios estabelecidos 
pela Portaria. 
 
 
1 – Critérios avaliados neste estudo 
 
Os profissionais que utili zam aparelho de raios X intra-oral receberam em seus consultórios, um 
formulário com 13 perguntas. As questões são relacionadas ao ambiente de trabalho que deve ter 
vestimenta de proteção individual (VPI), caixa de revelação adequada, cronômetro, termômetro e 
tabela com valores de tempo de revelação e temperatura do revelador. São avaliados também os 
procedimentos de trabalho durante o exame e no processamento da imagem. Questões sobre 
conhecimento da Portaria 453, treinamento de proteção radiológica e controle de qualidade foram 
consideradas nesta pesquisa. A resposta do odontólogo avaliado foi “sim” ou “não” para todas as 
questões. Os resultados são apresentados em tabelas com os números percentuais de respostas 
positivas dadas pelos profissionais participantes. 
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2 - Portaria 453 
 
As Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico foram 
publicadas em junho de 1998 pelo Ministério da Saúde com objetivo de ser um componente básico 
da política nacional de proteção radiológica e segurança na área de radiodiagnóstico. A Portaria 
define um conjunto de diretrizes para se atingir um padrão aceitável de qualidade e segurança. 
Portanto, todo profissional que trabalha com raios X deve implantar os critérios estabelecidos em 
seu ambiente de trabalho. O prazo estabelecido para implantação destes critérios foi de quatro anos 
após a sua publicação. 
 
 
3 - Radiografias em odontologia 
 
As radiografias são essenciais para os odontólogos durante o planejamento e/ou supervisão do 
tratamento e no diagnóstico de lesões. No entanto, uma parte que está incorporada ao diagnóstico é 
a exposição de pacientes e do profissional durante o exame radiológico. Nenhuma exposição aos 
raios X pode ser considerada completamente sem o risco [4], logo, o emprego de radiação por 
odontólogos deve ser acompanhado pela responsabili dade de assegurar a proteção apropriada e 
também do uso da menor dose possível para se obter uma imagem de boa qualidade. 
 
 
4 - Doses na entrada da pele em exames intra-orais 
 
Alguns trabalhos realizados no Brasil avaliando os níveis de dose na entrada da pele em exames 
intra-orais mostram que na década de 80, em 90% dos aparelhos os valores de dose aplicados foram 
maiores que o necessário para se obter uma imagem de boa qualidade [5]. Um estudo realizado em 
2003 apontou para uma redução da dose na entrada da pele bastante expressiva após a publicação da 
Portaria [6].  E ainda, mostrou que 67% dos odontólogos utili zam técnicas que produzem valores de 
doses na entrada da pele dentro do nível de referência (3,5 mGy).  
 
 
5 - Resultados  
 
Dos 1543 dentistas questionados (tabela 1), 92,4% relataram que conhecem a Portaria. Porém, 
somente 39,5% possuem cópia em seus consultórios. Em relação ao uso de VPI, 94,6% possuem 
avental de chumbo e 76,4% possuem protetor de tireóide. O uso do dispositivo de alinhamento só 
ocorre em 58,6% dos casos e somente 62,5% dos dentistas observam o paciente durante a exposição 
aos raios X. Em 56,7% dos aparelhos, o dispositivo de disparo dos raios X (do tipo “dead man”) 
obriga o operador a pressionar o botão disparador durante o tempo pré-estabelecido. Em 95,9% dos 
consultórios a revelação dos filmes é feita em caixa portátil, sendo que 71,5% utili zam o método 
visual para interromper o processamento. Neste estudo, 84,1% dos dentistas relataram que sua caixa 
de revelação impede a entrada de luz externa e somente 23,7% possuem termômetro, cronômetro e 
tabela de tempo versus temperatura para o processamento radiográfico. Também foi possível 
observar a fragili dade das instituições de ensino de odontologia quando o assunto é radioproteção e 
controle de qualidade, pois somente 31,2% dos profissionais já tiveram algum tipo de treinamento 
com este tema e 65,3% relataram que gostariam de fazer um curso sobre o assunto.  
Em uma segunda fase deste trabalho, foi solicitado aos odontólogos para responder a pergunta 8 
(tabela 2) somente após realizar o teste da moeda. Para o teste, o odontólogo foi orientado a colocar 
no fundo da caixa de revelação uma moeda sobre uma película, deixar durante um minuto e em 
seguida revelar a película. Além disso, foi solicitado anexar na ficha de dados o filme com o 
resultado do teste. Se a marca da moeda aparece no filme, a caixa é reprovada. Dos 202 
odontólogos avaliados, 44,6% anexaram o filme de teste na ficha. Destes, somente 43,3% foram 
aprovados. Isto significa que ocorre a entrada de luz em mais da metade das caixas de revelação. 



 
 

No. PERGUNTAS FEITAS AOS ODONTLÓGOS RESPOSTAS POSITIVAS EM 
PERCENTUAL 

1 Possui avental de chumbo? 94,6 

2 Possui protetor de tireóide? 76,4 

3 Costuma usar dispositivo de alinhamento? 58,6 

4 Observa o paciente durante a exposição? 62,5 

5 O disparador é do tipo “Dead man” ? 56,7 

6 Faz revelação visual? 71,5 

7 A caixa de revelação é Portátil? 95,9 

8 A caixa impede entrada de luz? 84,1 

9 Usa cronômetro, Termômetro e 
tabela tempo x temperatura? 

23,7 

10 Conhece a Portaria 453? 92,4 

11 Possui a Portaria 453 no consultório? 39,5 

12 Já fez curso de Proteção Radiológica? 31,2 

13 Deseja fazer? 65,3 
Tabela 1 – Resultados obtidos com avaliação de 1543 odontólogos. 
 
 

No. PERGUNTAS FEITAS AOS ODONTLÓGOS RESPOSTAS POSITIVAS EM 
PERCENTUAL 

7 A caixa de revelação é Portátil? 94,1 

8 A caixa impede entrada de luz? 60,9 
8A Enviou filme com teste da moeda: 44,6 

8B Pela imagem do filme a caixa impediu entrada de luz: 43,3 

9 Usa cronômetro, Termômetro e 
tabela tempo x temperatura? 

30,2 

Tabela 2 – Resultados referentes as questões sobre processamento dos filmes, obtidos com   
avaliação de 202 odontólogos solicitados a enviarem o filme com teste da moeda 

 
 
CONCLUSÕES 
 
Com os resultados, pode-se observar que ainda, parte dos profissionais não protege o paciente com 
vestimentas plumbíferas durante o exame radiográfico. A falta de observação do paciente durante o 
disparo dos raios X ocorre com quase metade dos odontólogos avaliados, demonstrando 
procedimento incorreto de trabalho. Um fator preocupante observado com resultados obtidos está 
ligado com o medo que parte dos profissionais tem quando se sentem avaliados. Estima-se que em 
algumas respostas o profissional não demonstrou a sua realidade. No resultado do teste de 
velamento (moeda), foi visto que 84% dos odontólogos avaliados, mesmo sem fazer o teste, 
relataram que na caixa não entra luz. A caixa de revelação com acrílico em tom de vermelho é 
utili zada em 95,9% dos consultórios e tem a característica de permitir a passagem indevida de luz. 
Comparando as respostas dos odontólogos sem fazer o teste da moeda com os que fizeram o teste, é 
possível garantir que ocorreu omissão dos odontólogos ao responderem algumas questões. 



Combinando a entrada indevida de luz durante a revelação com o mau hábito de revelar as películas 
pelo método visual, a conseqüência é de obter uma imagem velada com possibili dade de repetir a 
dose no paciente ou erro no diagnóstico.  
Conclui-se que a publicação da Portaria 453 não foi suficiente para motivar a implantação de 
procedimentos para garantir uma boa qualidade na imagem radiográfica realizada nos consultórios 
dentários do Rio de Janeiro. Acredita-se que este fato esteja relacionado à pouca divulgação em 
relação a radioproteção na área odontológica e também a falta de interesse dos profissionais em 
melhorar seus conhecimentos sobre os raios X e a qualidade da imagem radiográfica. Com 
aplicação da portaria 453, os odontólogos se preocuparam em melhorar o aparelho de raios X 
buscando regularizar a situação legal do consultório, logo, o mesmo não aconteceu com o sistema 
de revelação. Já se sabe que 33% dos odontólogos do Rio de Janeiro [6] ainda utili zam doses na 
pele do paciente acima do nível de referência, com estes resultados, é possível concluir que o maior 
problema de doses mais altas está diretamente ligado aos procedimentos inadequados de revelação. 
Existe a necessidade de um trabalho de divulgação maior pelos órgãos de classe e pelos cursos de 
odontologia. Quase 70% dos profissionais sentem a necessidade de fazer curso de proteção 
radiológica e controle de qualidade, porém, isto deve ser concretizado para que se obtenha sucesso 
total na busca pela redução da dose nos paciente que se submetem aos exames de radiologia intra-
oral. 
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